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 סעפהו ,תפסונ 208% תיוח
 םיקחשמה לש תרוסמה ביטימב
 םע תואקתפרה ,סישידחה

 תולפא תומולעתו םימסק חוחינ

 תפילחל סנכה

 "קירוומיי לש הסיטה
 הביבסב ריווא תוברק

 .תינשדח תידמימ תלת

 וז

 היגטרטסא קחשמ
 בלשמה דמימ תלתב
 .ואדיו יעטיק
 םיקירטו ביוא ידעצ
 ,וארנ אלש

 ו
 ו =

 חקי רשא קתרמ קחשמ
 דיתעה לא עסמל ךתוא
 םינכוש עדמו םימסק וב
 דחי

62 2% 
 בוטה לגרודכה קחשמ

 סינקחש 3500 .םלוכמ
 תמהמ לכהו םינשרפ

 .הבוח .המיהדמ היצולוזר

 ידייצ תחפשמל אצאצ ,לאירבג
 רוקחל ןכנימל אצוי ,תוחור .

 / תויתעווז תוחיצר תרדס בלושמ הסיט רוטלומיס
 "םתדובעיי תויהל תולוכיש תואיצמ .בשחמ קחשמב

 ...באז-ישנא לש .המודמ

 רי

 הרטשמה שיא התא
 לכ לע רבגתהל ךילע
 תדחוימה תונכסה
 תוברואה

 + תסכוה
 - תושתכרה

0% / 

22 
 ל

 המיהדמה הליבחה
 .קיחצמ ריחמב
 תחא הספוקב תונכות 4
 חספל רתויב הפיה ןמוקיפאה

 ח"ש 500-ל ךרע הוש 6 .תוביהרמ

 יי
/ ₪1 

 ו

 תואקתפרהו לוגיר קחשמ

 ,סלועב רתויב בוטה
 יסנלק םוטו הרק הל ןוג
 !םימעפנ םידמוע
 הבוח - ביינק לומ 1%

 עסמל אפפומה ךשמהה
 .םיבכוכ ןיב
 הגשה לש םיהדמה

 הרדסה ידהואל הבוח

 תבלושמ תידווילה הקפה

 תונומת .בשחמ קחשמב |[

 תואקתפרה קחשמ
 //| הדובאה ריעב לגעוגה
 לא ידמימ תלת

 תקתפרהב ןומייס

 תיילושל ךשמה

 .ףשכמה

 המיהדמ ייאקתפרה תידמוק

 תורי" ,(טימ תלת הביבס

 ןקסווקו תויומד

 בשחמה יקחשממ דחא

 םינמזה לכב םיבוטה

. 
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 - תררמצמ האקתפרה
 היגטרטסאה קשממ

 ז הק בעמ הנודרה ולבח הבוטה בשחמה תנכות [ ןונגסה בולשב 6:12 6 גייע
 עקר שמשמ \\סוטח(( לש םישדח 156711 רסירתל רפשתש ,רתויב השידחהו הירוגמזטנפ לש רכומה

 יגניקיוה תוברקו םישוביכל כ ּ 7 ו י
 םיגניקיוה תוכרק תושדח תומישמו וטוטב תוכזל ךייוכיס תא הי הז 11!:חפוהססמ -ר

 1 כ
| 

 03-6702255 .לט 67 קינאיב ןג-תמר "ףיכו םיבועחמ"ב םויה דוע ןמזהו לצלצ

 13:00-9:00 '1 ,20:00-9:00 'ה-'א :חותפ 08-9364786 סקפב וא 08-9364994 .לט 675 .ד.ת ,1 יי
 (ץראה ירוזא תיברמל חילש ו

 תוכ6חואא תויו1יסס
 הכירב 1ה(6ז86(-ב תוסנתה

 ט0יִכויכ

 םיטרס \\גח(10ו/8 5
 ןוזתמ 0- ל תרזעב תוינכת חותיפ

 : םידוקלה םימושיי ללוחמ 1 קי

 1 ץוביקה ידלי םע שגפמ תונכתב םיטקיורפ חותיפ

 בשחמ יקחשמ חותיפ

 ! /0607₪ תואוקאה דקכסא
 ו. ויכזו ₪

 "ףיכו םסיבשחמ :המשרהו סיטרפ

 03-6702255 ,08-9364994 'לט

 רדל חאצוי>
 תחלצהו ברה שוקיבה רואל
 הנשה םייקנ רבעב תואנדסה

 :םיכיראתב םירוזחמ 6

 :םיכירא ת

30/6 - 

7/7 - 

14/7 - 

21/7 = 

4/8 - 
11/8 :- 
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 .לכה השוע וס06ודפסא לש שדחה קרוסה
 (..תומוסרפב) תילעל ריאשנ הז תא .הפקמ ץוח

 .קרוסה ,החילס ....הפקה תאצמה זאמ רתויב הלודגה האצמהה
 יקתעמ' תיבמ שדחה ינועבצה קרוסה - \ס0וד שס 400500
 רבחתמו ,תוידרשמ תומישמ לש םוצע ןווגמ עצבל עדוי
 ..תולק ילקבו סיטרכ ילב בשחמל תורישי

 קרוס אוה

 ךרוע אוה

 םלצמ אוה

 ססקפמ אוה

 קייתמ אוה

 (0.0.8) דילקמ םגו

 תא ךל להנמש קרוס ,רוציקב
 המיהדמ הקירס תוכיאב קסעה
 תנכות תרזעב לכהו
 .אפזסא" לש 89015087"

 ריחמהו

 מ"עמ + 5799 - ידיחיה קיחצמה קלחה הז 4

 (מ"עמ ללוכ ח"ש 2945)

 / ' שץ 6[ = ו

 .יפקיהה דויצל תיזכרמה תבותכה
 "עב ןדפ07) תוכרעמ קשמ - % ו םישכור 7

 ' : ה 'חר :ביבא"לת | ושש א ןש ₪ | הנתמ תירבע 0.6. /
 . ואי " / 1 ו ו 7-7 "- | םילצנתמ ונא לודגה שוקיבה רואל 03-6888917,סקפ ,03-6889466 ילט ,25 איירגה יחר :ביבא-לת ,מ/'עב (1987) תוכרעמ קתעמ

 1-2 | % לוחל םייושעש םיבוכע 2 09-913655ילט ,ןוריג זכרמ ,3 יקסניטוביז י'חר :הננער :םיפינס
 + .סקפ יל .לט וו 03-5405802 :ילט ,22 ןיקסישוא :ןורשה תמר ,22 ןיקשיסוא 'חר : 1 ו |

 .תורחבומ םיבשחמ תויונחב םג גישהל ןתינ



 !םירקי םיארוק

 תדעוימה ,תירבעב 95 תונולח תזרכה |
 .הווהמ ,1996 יאמב 15-ב םייקתהל
 ללכב בושחמה םלועב הנפמ תדוקנ

 .טרפב לארשיבו |

 יךשמבש | ,או8 005 הלעפהה תכרעמ

 ימ ,ונדדומתה התיאו הילא ונלגרתה ,םנמא ,םינשה

 ,(םיבר) החלצה אלל טעמכ ימו ,(םיטעמ) הבורמ החלצהב

 הלש תודוקפה תואמו ,תילגנאה תרהט לע ,ןבומכ ,הלעפוה

 .צראב בשחמה ישמתשמ בורל תורז ויה

 ,תודוקפה לכב אצמתהל היה לוכי אל יוצמה שמתשמה

 ישיאה בשחמה ישמתשמ בור רובעו ,ןתיברמב אל ףאו

 .תספתנ יתלכו הרוחש הספוק ₪025-ה ראשנ

 ונלש בשחמה ךותלו ונתיב ךותל תצרופ \אזאפסוא5 5

 הלעפהה תכרעמ .הנימב תדחוימ תיבושחמ הכפהמב

 ,תיתודידי תכרעמ איה ,05-ה תא הפילחמה ,השדחה

 רובשלי השעמל תדעוימו ,יסחי ןפואב ,הלעפהל הטושפ

 .הלעפהה תכרעמ ןיבל בשחמה שמתשמ ןיב 'חרקה תא

 ילארשיה שמתשמה רובע הווהמ תירבעב ו/זאססו/5 5

 תרבגהל ,יתעדל ,םורתתש תיתועמשמו הדבכנ תפסות

 תסינכלו ותלעפה לש רתוי הבוט הנבהל ,בשחמב שומישה

 .בשחמה ישמתשמ לגעמל םיפסונ םישנא

 םורתת תירבעב \/1אפסו/5 95-ש הארנ ,לוכמ רתוי ךא

 .םיריעצה ונידלי ברקב בשחמל תועדומה תרבגהל

 (םירגובמו םיריעצ) םיחמומ תלחנ ונניא בשחמה ,התעמ

 .תירבעב בותכו אורק עדויה דלי לכ לש ותלחנ אלא ,דבלב

 ,הלעמו םינש 6-5 ינב ,דואמ םיריעצ םידלי םג ,רמולכ

 תולקב ויתולועפ תא ןיבהלו בשחמה תא ליעפהל ולכוי

 .תיסחי

 רתויב הבר העפשה תאזה העפותל היהת תובורקה סינשב

 ללכ ברקב בשחמה תוברת לעו ונידלי תוחתפתה לע

 .הייסולכואה

 םיבשחמ"
חרי "ףיכו

 שחמ ק ה ןו
 ו

 | ' ושאר ךרוע |
 < ןלוא-רב מ 2- 4 .הנשמ ךרוע
 | ה ןייד הדליה "ויער \ הז" רודמ תכרוע
 .תליג רמות "ףוכחשמ" רודמ ךרוע
 = למלתהאל | | ןשלהתכי 33

 .תלוג הנפד | / פרג בוצוע

 -ידדה תירונ גסה

 4 /ייאה רזט יפל) סה 53 'סמ .ןויליגב םיפתתשמ ו תומש
 - איג ,וסב קיציא ,ןליא-רב דעלג ,ןליא-רב ריאמ רייד
 ריד בטח וחיבא .ןויד הדליה ,לאיסרג ידע ,תליג רמות
 החמש רהז ,י וסל דוד ,ןיול רו רוצ ,קסגול לאכימ ,ליט ןונמא
 - רווש לג ,בגר רידא ,וליפרע םדא

 "₪ קי" .

 5 5 ה ה ו/או 5 95 ףסומ
 1 לימי" .יףיכו םיבשחמיי לש תפתושמ .המזוי
 . הכרדההמו .עדימהמ תונהיל ולכוי וניארוק לכש סיווקמ
 7 .ףסומב םיאבומה

 0% כ0ו/8 95 תעפוה םע עש ,ונחטבה םישדוח ה .השישכ ינפל
 אל ידכ ,ףיקמו דחוימ רודמ םוסרפב ךישמנ .תירבעב 6 3

 .ישמתשמ לכ ברקב תאזה תכרעמה לש רתוי הבוט תורכיה

 .בשחמה
 עץ, . \ 4 . "

 .םהיתולאש תא ונילא וחלשיש ,וניארוק לכל םינופ ונא

 םיאשונב ןבומכו ,ואזאססו/5 95 אשונב םהיתועצה תאו
 .םתוא םסיניינעמה םירחא

 תאצוי שעג ץוביקב 15 רפסמ "ףיכו םיבשחמ" תנדס

 השישב הנדסה םייקתת ,םיבר תשקבל ,הנשהו ,ךרדל

 .סירוזחמ

 םייקתת ,תועובש השולש ךשמב ,הנשה - ירקיעה שודיחהו

 תואנ ץוביקב ,ינופצה לילגב םג "ףיכו םיבשחמ" תנדס

 .יכדרמ

 ינבו םידלי תואמשו ,םכדצמ הבר תונעיהל םיפצמ ונא

 .ןגוסמ תוידוחיי ןהש ,ולאה תואנדסב ופתתשי רעונ

 סכל רוזעל חמשנו ,ןופלטה תועצמאב תונפל ולכות

 .םירוזחמה דחאב בלתשהל

 הנושאר תופידע הנשי "ףיכו םיבשחמ" יארוקלש ןבומכ

 .תודחוימ תוחנה ולבקי ףא םהו ,הנדסב תופתתשהב

 אל ךא ,תתרבועמה ךרדל האצי סנמא \/[אססואפ 5

 ולכות הז ןויליגב סגו ,םירחאה םיאשונה תא ונחנזה

 תונולחב הדובע לע ,טנרטניאה תשרב תירבע לע אורקל

 םיקתרמ סיקחשמ לעו ידיתעה רפסה תיב לע ,1

 .םיטהולו

 ראשנש לכו ,חתפב דמוע רבכ ןיינעמו בשחוממ ציק ,ןכא

 ונרוזאב וררשי םולשהו טקשהש ונלוכל לחאל אוה ונל

 .ונתיבבו

 ,ןייטשנייפ ינב ,םכלש

 ייףיכו םיבשחמ' ךרוע

 ונשת ,1996 יז 3 ינ

 ב -

 איב בוחר *

 ב 0
 21 ףבע עי בוח חר

 /,08-93649% :לט

 .מיעב "ףוכו

 יל 22 0 < (ַכָואְ / 7
 ?שומישל לק לבא ,םכחותמ ?םידליל םג םיאתיש ?ןייוצמ היהיש ?בשחמ שוכרל םיצח

 !!!ןכרצל ןאוביהמ הרישי הריכמ -הנושארה םעפב ?ידמ רקי אלו

 חייש 7,990 - סוקמב
 :יארשא יסיטרכב םימולשת

 69; הדמצהו תיביר אלל 910 א 8

 ימלועה םיבשחמה קנע לש יתחפשמה הידמיטלומה בשחמ
 .רפסה יתב בושחימל ךוניחה דרשמ י"ע רשואמ

 :ללוכה 4008 בשחמ

 ואזסו. טשאדוטא 7502 דבעמ

 (וט24) 108 חפנב הישק קסיר ₪ ןומטמ ןורכיז 25688 ₪ פאו יוכינפ ןורכיו

 168וז לוק סיטרכ ₪ תעבורמ תוריהמ 00 סא ₪ שא או 5. 14" ךסמ

 (םססא) 14400 סקפ םדומ ₪ יטינפ רבגמ םיללוכה ךמ ירווטצ םילוקמר

 :תונקתומ תונכות
 008 622 הלעפה תכרעמ ₪ תירבעב םיטרפת - השדח 006 תנכות
 דס - ינורטקלא ראוו ןגייח ללוכה טנרטעא ₪ תירבעב וופסואפ 31

 דויל תנכות ₪ 60 -ב הקיסומ תעימש תרשפאוכה 005% 05וז5ה תנכוח

 \סדטפ סח וקשה 2.1 תנכות ₪ םינקתומ םירוטילקת 11 ₪ תירבעב תונולח

 וז"פ \פ\ ₪ \ (

 דץ ל
 ו

 ה.6.5 - דווח אה 60 ויד יו סו

 םיטירפת תללוכ ,א058 לש השדחהו תידוחיה הלעפהה תנכות
 .בשחמה םע תיתודידי הדובעל תירבעב
 .שמתשמה י"ע הדובעה תביבס יונישו בוציע תרשפאמ הנכותה
 םיקחשמה ,םירוטילקתה תא ליעפהל ןתינ א.0.6 -ה תנכות ךותמ
 .הבר תולקב תוולנה תונכותהו

 קפחְזוטחְ

 םיקחשמו תוידומיל תונכות םיללוכה םירחבומ םירוטילקת 11
 הידמיטלומה תנכותב םינקתומה החפשמה לכל

 .םיבשחמ םוקורוי תועצמאב תורישו תוירחא *

 03-6132277 |ג-תמר ,2 ןמדירפ בד 'חר :יצרא קווישזכרמ
 02-235007 .לט ,97 !פ''הר ,ללכ זכרמ :םילשורי ףינס
 04-42ו222 לט ,הפיח ץרפמ ,ו ןיידהשמ'הר:הפיחה ףינס
 07-234344 .לט ,1ו/17 םירגנה :עבש ראב ףינס
 06-421662/3 .לט ,ול ן'קנה עשוהי :הלופע ףינס



 ין י]0ָ
 תירבעב ושואפסו/5 95 ףסומ
 ישזאססואפ 95-ב שדח המ

 הלחתהה - ואזאסס/פ 5

 ו/זאססש8 95 תנקתה
 טפוסורקימ תרבח לש \/זאססו/8 95 תלעפהל ךירדמ ךותמ דבועמ *

 תל פרת ל ל התוא קחש

 ב קץ

 ו יטנרטניא ןוכדע - תירבעב 95 תונולח

 רב לומד
 ן ילכו שכלל פ נבי, ובוב 3 אוסצומ אואה

 ו

 םימונניי

 תונקחי" ירפסה ךותמ '- כ תונולח

 ימע דוה תאצוהב "םיליחתמל םיפיט - הדובע תוצובקל

 םנרטניא תרושטקת

 רב הלא מ ורדי תשרב תירבע

 ןיול רוצו דוהימע רהז ....תובושתו תולאש - טנרטניא

 ףיכחשמ
 ו התוא קחש

 לסל הנ 2 טיינ לאירבג

 - 5 ל ל ל צ0 60 או אפתא 4
 " ו שמ ולמה ו 8 וע סא
 8 וסב קיצלא. 4 2 אסד 1 ו

 תלָיג רמות 5 רעב .88...8-..-..8 ............ םיזמר
 ךדרב אג --.. 2... ל... סאקסאסאו פדה
 לטב ל םימודמידה רוזא

 ףינ הדימל ה ה

 בטח חי בא נב .לקספ וברוט

 ןללד הדליה תכירעב ןויער הז

| 

 קלט ךונמאי רי דב 0 היושע תבצב תבצ

 "ףיכו םיבשחמ" תכרעמ -........ בשחוממו שידח שדח

 קוס ג נה ו בשחוממ רומוה

 ללא -ךב הלבוי תורפס תריקס

 ןללא-רב ךיאמ יריד ב ארקמ תעד

 סקימוק

 ליתשה /: כא
 ליט ןונמא ר''ד

 היוסש
 (!תיעדמה המדיקה וא הארוהב המדיקה - ?ימל םרות ימ)

 .2026 ,ו"כשת ,ןסי) לוח
 .ה)(קה )2761 /6'0ה היפה

 סויה אובי ,ילאכימ 'פורפ ,גולורואנה

 לע רפסל ידכ ,"תיביבא" רפסה תיבל

 - 2010 תנשב דוע לחה הבש הטישה

 םחרב םתויהב דוע ,תוקונית דמלל

 .םמיא

 ,לשמל ,םינוש םה דומילה יאשונ

 .תירבעהו תילגנאה תופשה דומיל

 האמה יהלשב דוע
 ,1996 תנשב רבכ ,תמדוקה

 ןתינש םינעדמה וניחבה

 הפוקתה תא דומילל לצנל
 ןיידע אצמנ רבועה הבש

 ,חכוהו .ומא םחרב

 סחרב הדימלהש

 ותלוכי תא דואמ תרפשמ

 .דולייה לש תילכשה

 םייעדמ תונויסינ לש םינש 14 רחאל
 יבחרב סינוש םינעדמ ידי לע ושענש

 ףותישב ,ילאכימ 'פורפ חתיפ ,םלועה

 ןעדמהו עדמל ןמציו ןוכמ ינעדמ םע

 ךרד ,518 אסא ילגנאה

 .הז אשונב ידמל הליעי

 בועחמ תרדחהב הכורכ הטיטנה
 ,םאה םחרל ריעז ואדיו

 םיטרסו תונומת רבועל ןירקמה
 ויתובוגת תא טל ,םינוש

 .םאתהב ןהילע ביגמו

 רפסה תיבב ילאכימ 'פורפ לש ותאצרה

 תילגנאה הפשב תרבעומ יתיביבא"

 רפסה תיבל (ואדיו תדיעו תייגולונכטב)

 ידליו ,אזאס 1גאופ8 501001, ,ילגנאה

 ,פגצזמ סג דמול ובש) הז רפס תיב

 תולאש םילאוש (ליינה ןעדמה לש ונב

 .דימ םינענו תונוש

 תמייקתמ הדיעווה תחיש

 וב שי .ס"היב לש ןורטאיתיפמאב

 השולשב גיצמה קנע ואדיו ךסמ

 :תונולח

 - ינשב ,ילאכימ יפורפ הארנ ןושארב

 תיב ידלי - ישילשבו "תיביבאיי ידלי

 .ילגנאה רפסה

 לע ואדיו יטרס םיגצומ ףסונ ןולחב

 םירבוע לש דומיל תטישב שומישה

 סידליל םינוש תוחתפתה ינחבמ לעו

 םירחא םידליל האוושהב ,הלא

 הדימל לש תוברעתה אלל ודלונש

 .תירבוע

 ייתיביבא" רפסה תיב ידימלתמ קלח

 וליאו ,וז הטישב דומלל הכז רבכ

 תיב רגוב אוה ומצע ילאכימ 'פורפ

 ומדקש םינשהמ "תיביבא" רפסה

 .הטישה תלעפהל

 תילגנאה הפשה דומיל ₪

 התיכמ לחה ,תילגנאה הפשה דומיל

 הבוח עוצקמכ 2000 תנשב גהנוה ,'א

 תיב היהש) "תיביבא" רפסה תיבב

 עוצקמ גיהנהש ץראב ןושארה רפסה
 .(הבוח עוצקמכ הז

 םדוקה ךוניחה רש זירכה 2010 תנשב

 יחכונה ולהנמ ,יררה יפורפ לש ודכנ)

 תילגנאה עוצקמ לע (ןמציו ןוכמ לש

 | | 1024 רצו ₪1 הורו !רורעוורווו



 יתב לכב יא התיכמ הבוח עוצקמכ

 /בשחמה ידלי .ףראב | רפסה

 90-ה תונשב רבכ טנרטניאב וקחישש

 רבדל ולחהש םה ,הרבעש האמה לש

 איהש ,עולגנא סשב הרזומ הפשב

 תילגנא ,תירבע לש הרזומ תבורעת

 .תינרדומ שידיי ןיעמ ,ייתיבשחמייו

 תבועחוממ תונמא ₪

 סויכ לעופ "תיביבא" רפסה תיבב

 לש תוקינכט בלשמה תונמאל גוח

 תרזעב היצמינאו הקיפרג ,רויצ

 סע (00841. כאב 5) בשחמה

 לוסיפ ,רויצ לש תיסלק תונמא

 דומלל םילוכי םידימלתה .ןורטאיתו

 תונמאה גוחב וא ,יסלקה גוחב

 ובש בלושמ גוחב וא ,תבשחוממה

 םיסרוקה ינשמ עדי םישכור םה

 .םינושארה

 היגולואיכרא ₪

 ,היגולואיכראה גוח אוה רחא גוח

 :םיינשל קלחנה

 םעפ םיאצויש הדשה ישנא .%
 תויגולואיכרא תוריפחב רוועל עובשב
 תוכתמ ילגמב םישמתשמו ,ןורשב
 תוחכונ לע םיעיבצמה םיללכושמ

 .הביבסב תכתמ יצפח

 שמתשמ - בשחוממה יעצמאה ,3
 ,רזחשמו םינושה תוריפחה יאצממב
 םייחה תא ,היצמינא יטרס תרזעב
 שיחמהל ידכ ,הרפחנש הפוקתב
 ויח דציכ םלועהו ףראה ידליל

 .תע התואב םישנאה

 ,הפוקתה רוזחש לש םיטרס ךותמ

 הילא רוזחל םילוכי םידימלתה

 המודמה תואיצמה | תקינכטב

 תא תווחלו (צזאדדנ הז. א הזודצ)נ

 יטרס תא .וז הפוקתב םייחה

 תשרב רוכמל ןתינ הלאה \%8-ה

 תא | שידקהלו םסשאמז-ה

 םיטרס | חותיפל םיחוורה

 .םישדח

 לתב תומייקתמ תוריפחה סויכ

 ילארשי ארא ןואיזומיבש הליסק

 ,התלגתנ םש ,ביבא תמרבש

 הליסק לת תוריפחל תחתמ

 הפוקתמ םילכ תבכש ,העודיה

 םירזענ | םירפוחהו | ,המודק

 סטורהל אל ידכ תונוש תוכימתב

 תוריפחה לש םיאצממה תא

 1996 יאמ ,53 "ףיכו טיבשחמ"י

 אצמנ םירפוחה ןיב .תומייקה

 ,יבאו סעבחר לש ונינ ,יבאז רורד

 .ןואיזומה לש רבעב ולהנמ

 רפסה תיב ירגוב ןיבמ םיבר

 רפסה תיב ירגוב ןיבמ ןכו ,ייתיביבא"

 רפס תיבל ךומסה | םיאסדנהל

 ךשמה לולסמ הווהמהו 'תיביבא"

 תא םישייאמ ,רפסה תיב ידליל

 - ל"הצ לש בושקתה ליח לולסמ

 ל"הצ תא דיעצמה ירקיעה ליחה

 ליח תא ותובישחב ףילחמו המידק

 אצמנה יאקירמא-ילארשיה ריוואה

 .רוזאב

 לש בושקתה תדיחי לש הדיקפת

 תכרעמ רופיש דיקפתל ףסונב ,לייהצ

 בשחוממ ובורש לייהצ לש בושקתה

 םיעגרב ,טלתשהל אוה ,בשקותמו

 יבשחמ לע ,המחלמה לש םינושארה

 .ביואה

 - ידי לע השעית תוטלתשה
 ;םהמ קלח קותיש .א

 תומרוגה תומודמ תודוקפ תרבעה .3

 ןומצע לע שא ריטמהל ביואל

 פומה ינלטק סוריו תרדחה ג

 לכ הלועפ ללכמ איצומהו תוריהמב

 .עגמב ותא האבה תשר וא בשחמ

 ןיב םולשה ימכסהמ קלחכ

 חרזמה תונידמו הירוסל לארשי

 לארשיב הבצוה ,תונושה ןוכיתה

 -תיאקירמא תפפועמ היזיווד

 תילארשי

 ךהמ 101  האומת[6 \א-15 1 ז)

 תדיוצמה (הזצחאס םוצופזסא

 ,רפושמ | טוירטפב | ,צח - יליטב

 המחלמ ייעוצעציבו ןותיפב ,ייאפופיב

 תמחלמ) 51748 וש גא חסונ ,םירחא

 רוזאב הנידמ ףא ,זאמו ,(סיבכוכה

 .לארשיב תורגתהל הזעמ הניא

 תודיחיה תחא
 היזיוודב תוזעונה

 תסטומה
 תילארשי-תיאקירמאה

 תדיחי איה
 םיט"לזמה
 תבכרומה

 םיריעז םיסוטממ
 םהילעוש סייט אלל

 ואדיו תומלצמ
 תובועחוממ

 תודבועה
 רדח םע תרועקתב
 ליח לש המחלמה

 .ריוואה
 רויסב קסוע וז הדיחימ קלח

 קסוע רחא קלחו ,תויפצתבו

 ידי לע הלגתמה ביוא לכ תפיקתב

 .רויסה יטיילזמ

 הפיקתל םייונב הפיקתה יטיילזמ

 שומיש ידי לע הממיב תועש 4

 הרפניא ינרקב ,םייכמב םכחותמ

 יחתותבו לוגס הרטלואו םודא

 .רזיל

 12 ימעב ךשמה

 | ה א-ב

 ס-הסוו 5 םילק
 הנתאב 60-הסהא םירבקא
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 ₪.יש

 ו וסא

7 

 וו
 סא

 עטנ פדנקורב
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 ?עצבמב ףתתשהל םיצור

 םחשכרש םירצומה תא וילע ונמש ,העדומה תיתחחב שולתה חא ורזג
 םע םמה תינובשח תא וילא ומרצ ,הנתמב םירחוב םתאש קפידה חאו
 :ל וחלשו ושכרנש םירצומה םש

 50175 הדוה' רוא ,'אב והינתנ 'נוי ,הידמיטלומ 'צרא דה
 .םכילא ךרדב רבנ הנתמה .םכתבותכו םכמש הא ןי'צל וחכשת לאו
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 10 ימעמ ךשמה

 (2007 תנשב) ןורחאה ןויסינה

 תא ףוקתל םיקריעה לש

 דאקס יליטב לארשי

 רוזא לכש ךכל םרג םירפושמ

 ולעפ ובש |,קאריעב ₪

 רבדמ תויהל רזח ,םידאקסה

 ועמשנ אל זאמו ,הממש

 .הז ןוויכמ המחלמ תולהצמ

 קריעב הללוחתה 2012 תנשב

 ןיסוח םאדס .תיאבצ הכפהמ

 ואסיכמ ףוס ףוס חדוה

 תכה ידי לע תוומל טפשנו

 הרהימש ,תטלשה תיאבצה

 םע תיאבצ תירב תורכל

 .ב"הרא

 הכפהמ העריא ןריאב

 2000 תנשב תינוליח

 זא דע וטלשש תולוטייאהו

 םקוה םש ,זרישל ולגוה

 ולכי ובש יתד זכרמ םנעמל

 לכ רחא אלמלו ללפתהל

 .םייתדה סהיכרוצ

 יפאדק רמעומ ,בול טילש

 ימלסומ תויהל ךפהו ,ןקדזה

 רבדמב ול סיקה אוה .ןימאמ

 אוה ובש יתד זכרמ יבולה

 .סויב םימעפ שמח ללפתמ

 בול תא להנמ ,דלאח ונב

 וליפאו ,רתוי יברעמ ןונגסב

 ורע תא ןירקהל השרמ

 .בול יבחרב אוז

 : . יו 2 כ

 ללחב תובטנייתהה
 דומילה אשונב |
 ל"הנמנב יזנרמה

 ו"פשת
 ל"הנטנב יצראה אטנונה

 תובטייתהה' אוה תאזה

 זאמ ,המיקה לארוני .'נלחב

 תובשומ עולש ,2005 תנט
 רודנ לעמ תוענה ללח

 ,מ"ק 600 לש הבוגב ץראה
 ותוא תופיקמו

 .תועטנ 12 לב

 תובשוממ תחא תאצמנ תועש 4 לכב

 התיא רוציל רשפאו לארשי לעמ ללחה

 .[אז8א5ת\68-ה תנכות תרזעב רשק

| 12 | 
 1996 יאמ ,53 "ףיכו םיבשחמיי

 ,סינוש םייעדמ םינותנ שקבל רשפא

 אראה רודכב תומוקמ לע תויפצת

 תועצמאב םיטלקנה ,דועו

 םיאצמנה םיבשחוממ םיפוקסלט

 .הב

 תרבעהל תושמשמ ללחה-תובשומ

 סרפסמש ,םילבכב היזיוולט יצורע

 ,םילבכ יצורע 500-ל הכ דע עיגה

 .צראב םירדושמה

 - ורע ,המגודל

 ;םילותחו םיבלכ יבבוחל ₪

 ;םילוב ינפסאל ₪
 ;סיירוטסיה סיאשונל ₪

 ףילחת הווהמה |,שפונה ץורעו

 עיגהל םהל השקש הלאל ילאוטריו

 .םייתימאה תומוקמל

 ב"הראב השענש ,רחא חותיפ

 לארשיל אבוהו הנש 20-כ ינפל

 ."יטרפה צורעה" :םינש 15 ינפל

 ץאזשגד" םשב הנכות ךרד
 טלועל עידוהל רשפא ,"( גז =

 םיניינועמ םיאשונ וליאב ישיא

 תונחתמ ףסוא טלשהו ,תופצל

 תוינכתה תא תונושה םילבכה

 ,בורקה ועדוחב ןהב םיניינועסוע

 ןתוא הנירקמ בשחמ-היזיוולטהו

 .יטסוטוא ןפואב

 :םיינשל תוקלוחמ ללחה תובשומ

 תויפצת םייקמה יאבצה קלחה ₪

 ליעפהל לגוסמהו ץראה רודכ לע

 הרקמב ללחהמ תוברעתה רשוכ

 .ךרוצה

 םייוסינ .ךרוע יעדמה קלחה ₪

 ןכו םירמוח ןחוב ,ללחב תויפצתו

 .ללחב תונוש תואצמה

 תוטל
 ללחה-תובטנומ
 םינעדמ םידמונ
 בטיממ ,םיריעצ

 ,ץראב רעונה
 200-כ לש תוצובקו

 תוהוש רעונ ינב
 יצחכ ךשמב ללחב

 קלחכ ןה ,הננ
 ןהו יעדמה ךוניחהמ
 ללחה-חוכ תרגטמב

 .ל"הצ לש

 ללחה תובשומ שולש תמקה םע

 :התייה המסיסה ,2010 תנשב

 !יללחה-תובשומל םיבוטהש

 דצמ הבר תונעיה התייה ,םנמאו

 אשונל תילארשיה תיעדמה תיליעה

 סידכנ) יניס ינופמ יאצאצמ קלח .הז

 שפוחה תונורכיז לע ויחש (םינינ ףאו

 ,'וכו הבאונב ,בהדב ,םראשב - יניסב

 םנכשמ סוקמכ ללחה-תבשומב ורחב

 .עובקה

 ןכו יאמצע ץעוי אוה ליט ןונמא ירד

 לרב תיב תללכמב םיבשחמל הצרמ

 .א"תב תויפלת תללכמבו אבס רפכב

 תודוסי ןויליגה שקמה
 הכרדה רפס בוועקתה . גורטקלאה (טיישואימוה . / \

 - י
 םיגשומ תריקס [ ווא רה ל -

 ב 0 דומילל תוטרופמ
 ש הנכותו הרמוח םע תוינכותה ב

 .'חי 3 .תונורתפו .דעצ רחא דעצ ב ו ינורטקלאה

 חיש 19 חיש 5

 דועו\ |
 תורגבל דומיל ₪

 הלעפה תוכרעמ ₪

 5% םילילמת ידבעמ ₪

 םיינורטקלא תונויליג ₪ "

 טנרטניא ירפס ₪

 "= ₪ םיפסומ םירפס <"
 תולקב 65 ++₪

 801. תפשו םייאלבט םינותנ יסיסב ₪ ="
 םיצבקו םינותנ ןוגראש | =
 ישיאה בשחמל ילבמסא תפש ₪ [|

 תונורתפו תויעב תוינכות - לקספ וברוט< = =
 .2 6 = 2 " יו = םימדקתמו םיליחתמל ינבמ תונכת - לקספ וברוט ₪ ₪

 !!!םניח בשחוממ גולטק ,תונמזה ,םיפסונ םיטרפ תלבקל סויה דוע ורשקתה
 הילצרה 6108 .ד.ת ,09-571582 :סקפ ,09-564716 .לט

 ו וי יי ייו>
 ו ו ו ו יי וו =

 ונסח ונלצא קר
 ךוויתה ירעפ תא

 ואדיו תוטלק יבג לע) םיצבק יו יוביגל
 ,ואדיוה יגוס לכל םיאתוכ
 הקדל 9אוכ םינותנ תרבעה רועוכ

 ואדיוו תמלקל "₪

 םי'ִנבְה יוגי; 7

 - \אדי\ 'ג) ל)
 \ורתפה הז

 עש
 ש 399 לבגומ ןמזל ןאובי עצבמ

 08-9281953'מ 7 יה יהיו מ יו ו טרפל



 יין וירי\ יי ווי'גו\ו רייר וויי ייצא ןוייגו1 יי! ווי וייל ווייגוו ירך ין ויילמגוויימוו
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 ו ₪ + 0 הנומת \ .דירוהל שיא בשחמ | תרשפאמ | "סולפ וי|  קיווק"
 ילבמ ,אוהש ץבוק לכב שמתשהל
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 טום והם וטסוטהת

 שגפמ - ''רוא רקוב
 ָּש = .ללחהו ץראה רודכ יעדמ םע ןושאר

 :תויתודידי תוביבס עבראב השענ דומילה

 סופתל ותודליב סלח אל ונתאמ ימ

 םתס וא ,םידאמב רקבל ,שמשה תא

 .ללחב טיישל

 תרזעב סםישגהל היהי ןתינ תאז לכ

 תקסועה "רוא רקוב" הדמולה

 תדעוימהו ללחהו ראה רודכ יעדמב

 .8-4 יאליגב םידליל

 לע תקוושמה ,הדמולה לש הנורתי

 בלשל התלוכיב אוה ,ייתבשחמיי ידי
 יוורו עשעשמ תואקתפרה קחשמ

 תאזו ,עדמ יקוח דומיל סע רומוהב

 רבוע אוה יכ שוחי דליהש ילבמ

 .הדימל לש יתטיש ךילהת

 םע תודדומתה ,םינועושעש תלעפה ,רופיסו .היצמינא יעטקב תוננובתה

 .ואדיו תונומתב סיוולמה סירבסהל הנזאהו םיידומיל םירגתא ילעב םיקחשמ

 :ןוגכ ,םינוש םיאשונ לגרתמ דליה ,קחשמהמ האנהל טרפ

 (ןעדמל המודב) הריקח ,תורעשה תאלעה ,תועפות יוהיז ,בחרמב תואצמתה

 .דועו

 '95 תונולח'
 תירבעב

 לש הקשהה ךיראת ,םתעדי אל םא

 !התוא ולבק - 12.5.96 אוה הנכותה

 רדנמוק ןוטרונ
 /95 תונולח'ל

 תרבחמ תמסרופמה הנכותה

 תכרעמל הבסה התשע : יקטנמיסי

 קוושתו ,(טיב 32) השדחה הלעפהה

 .לארשיב בורקב

6006 

 תטלחומ הטילשל השדח הנכות

 .יאַז תונולח' גוסמ תרשב קוחרמ

 סולפ ויו קיווק =
 - ((כטוסא שוא םוטפ) יסולפ ויו קיווק

 ,95  תונולחל יחרכהה םילשמה

 3.1 תונולחב םג לעופש

 הנורחאלש ,וגקישמ ייוסניא" תרבח

 "תוכרעמ 1ףאיפ" תא התנימ

 תידעלבהו תימשרה התגיצנכ

 קושל האיצוה ,לארשיב

 . קיווק' הייפצה תנכות תא

 .םג תרשפאמה ,"סולפ ויו

 : = 200 -ב שומיש םגו הייפצ

 - ,תוחפל ,םיצבק לש םיגוס
 - הנכותל .קקדזהל ילבמ

 2 .םתוא הרציש

 -לחוי םיבורקה תועובשב
 לש | הקוויש לארשיב
 . תונולח" הלעפהה תכרעמ
 < = .תירבעב " 5

 ' ..רבכעה לש ונמיה שקמב
 יצבוקב .קר תופצל ןתינש איה היעבה
 ב ןפואב קר וא םגו ,טסקט

 (.דבלב סתוארל - ונייהד)

 תנכות תא החתיפש ,''וסניא'' תרבח
 ., 95 תונולח לש תיסיסבה הייפצה
 הייפצה " תילגולונכט תא הללכיש

 ילבל "סולפ וי\ קיווק" תא הכפהו
 יחרכה
 .95 תונולחל

 הנכותה תא םיניקתמש רחאל

 - איה ,(תוקד שולשכ ךכל תושרדנ)
 < ןפואב תה תכרעמל .תפרטצמ
 "ףוקשיי
 בוק לע עיבצמ שמתשמה רשאכ
 ,רבכעה לש ינמיה שקמה לע ץחולו
 ובו ,ףסונ ןולח תיטמוטוא חתפנ
 .ץבוקה ןכות גצומ

 - גוס לכמ תויהל לוכי בוקה ןכות
 ;(םיטמרופה לכב) הנומת
 ; םילילמת דוביע תנכות ךותמ טסקט
 ; ינורטקלא ןויליג

 ;יטנרטניא יפד
 ; םיסוחד םיצבק
 .םינותנ יסיסב

 "יסולפ וי\ קיווק" לש לודגה ןורתיה
 ,הגוצתה ןולח חתפנש רחאלש אוה
 .בר שומיש ונכותב תושעל ןתינ

 - רשפא ,המגודל

 לע) ןורכיזל הנומתה תא קיתעהל
 ;(רחא םושייב התוא קיבדהל תנמ

 טסקט \בוקב יפיצפס טסקט שפחל

 (םילילמת דבעמב ומכ שממ)

 ; ותוא קיתעהלו
 ףבוקב שורדה קלחה תא קר תחקל
 : ותוא שורפלו סוחד

 .האלה ןכו

 ו ָק

 ו
1% 

 .רובעל .דמועש ימ לכל

 יי ו וי וייצ וייגוהה יי ו וי ויווייוווייגו\ג1

 יי ויימוותייהו\ו

 וו טום וטטוטקוז וו ונו.זם (טסוטהוח

 וו טום וטסטוטחוז

 תרצייש הנכותב םייולת תויהל
 ןורתפ הנכותה העיצמ ךכב .ותוא
 יילבב לדגמי תנומסתל ליעיו יתימא

 ,ימלועה תונכותה קושב תררושה
 .םיטמרופה הבורמ

 ויתונוכת לכ לע רמוש גצומה ץבוקה
 .תוירוקמה
 ,יילסקאיי סימושייה ןויליג לש בוק

 יילסקא" תנכות וליאכ האריי ,לשמל
 רשפא םג ךכו) תלעופו החותפ

 לש בוק .םינותנ ונממ קיתעהל

 בוציעה לכ תא גיצי םילילמת דבעמ

 .(וב עקשוהש יפרגה

 עצבל ןתינש תוירקיעה תולועפה

 תועצמאב "סולפ ויו קיווקייב ןתוא

 :ןה בוק

 ,ומינפ טסקט שופיח ,הקתעה ,היפצ

 .גוזימו הספדה ,הסיחד תשירפ

 תפרטצמ "סולפ ויו קיווק" , רומאכ

 ןפואב 95 תונולח הלעפהה תכרעמל

 .ילרגטניא

 3.1 תונולחב שמתשהל ךישממש ימל
 ,'( הדובע תוצובקל תונולחיב וא)
 תמאתומ הסרג תדעיימ ייוסניא/י
 ..הנכותה לש

 5 תו שח תסרגל ןיטולחל ההז וז הסרג
 קלחכ | לו תדרפנ הנכותכ תלעופ ךא

 .הלעפהה תכרעממ 4

 ךכבו ,םיצבקה להנמ ךותב י'סולפ
 .הילא השיגה ןמז תא דואמ רצקל

 :.רכומ סטייג 2
 תונומת

 טפוסורקימ תרבח לש דסיימה

 ,ידגאה סטייג ליב ,הלש םילעבהו

 השדח | הירפמיא | ומצעל הנוב

 .יצראה' ןותיעב רסמנ ךכ ,טנרטניאב

 ןויכרא תא השכר טפוסורקימ

 תרבח לש בשחוממה תונומתה

 ןוילימ 0% רתוי ליכמה 'סיברוק'

 .םיטירפ

 ,תע י צתכל רשפאמ יסיברוקי ןויכרא

 לעב לכל ,השעמלו | ,םיאמוסרפל
5 

 .טנרטניאב סיברוק רתאמ ,

 תו :הרוצב תונסחואמ תונומתה
 סיקתעה לבקל םילוכי םיקיתעמהו
 .רוקמה ומכ שממ ,םיבוט
 ליב הנהיי הז ןויכרא תועצמאב

 לש תויתרפסה תויוכזה ןמ סטייג
 תומסרופמה תונומתה ןמ תודחא

 .20-ה האמב רתויב

 השכר ,198% תנשב המקוה זאמ

 ןויכרא | תא | 'סיברוקי | תרבח

 תא ןכו ,םלועב לודגה סימולצתה

 םינוכרא המכ | לע | תויוכזה

 .רתויב םימסרופמהמ םסיינואיזומ

 תא קיתעהל סויכ תרשפאמ סיברוק

 ,הלש טנרטניאה רתאמ תונומתה

 ךא ,םניח ןיידע ןתינ הזה תורישהו

 וליחתי בורקה דיתעבש חינהל שי

 .הז תוריש רובע םיפסכ תייבגב

 יגולונכטה חותיפה םעש חינהל שי

 תונומתה תקתעה תוריהמ תא +ץיאיש

 לדגי ךליי ,טנרטניאה | תשרמ

 .תונומתה ינויכראב שומישה
\ 

 .ילעב םיצבשת 60 הבו

 <  .חונ הטילש קשממ

 ו 0

 תיבמ) הלועפ קחשמ
 גוהנלו ףועל רשפאמה (יהידמיטלומ
 .מופואירטס דנואס .בכר ילכ 7-ב
 לש היגולונכטב םייפרג םיבוציעו
 .סקיפרג  ןוקיליס
 .ינוידב עדמו

 ןשקא | יבבוחל

 רוטס ידמוק

 ףלפלה םשארבו היזיוולטה ירוביג

 קחשמב בשחמל סיעיגמ | ויזו'זו

 ,(יביטקארטניא=) ידודיהו עשעשמ

 יבבוחל .הידמיטלומ יצרא-דה תיבמ

 .סקימוקו ואדיו ,רומוה

 < יצרא-דה'

 יי ווויויילמ|וייגו\ו

 יי ורוי ו ויימ|ןווייג\ו

 בטנחוממו נידח שדח בשחוממו שידח טקדח ה איירין ויימ(ויי הוו ירו ויימווייגוו יי ווי ויה ויימ ו וייג|ו
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 טווח טועים ו(ססוטחום

 יי ווי וי ויימןייהוו

 טפיספ

 תרבח לש המכ ךותמ תחא הנכות

 תיתריצי תוליעפ .דודשאמ ייקובי

 .דועו םילזאפ ,םידליל

 םירבכע - תוריהז
 ןפואב םיצצורתמ
 !!! ישפוח
 םייטוחלא הביקע ירודכו םירבכע
 תלבגמ אלל םילעופה קטי'גול לש

 .םימוסחמ וא קחרמ

 - דא סאא1גא זמ

 רשואמו ישפוח

 יעצמא אוה דאהסאאגא םזצמ

 תייגולונכטב שומיש השועש ,הביקע

 םירישכמל דוגינב ,םלוא ,וידר ילג

 ,יטוחלא ןפואב סידבועה

 תולבגמ ןיא 40%[ 1.1/8-ל

 .םימוסחמ וא קחרמ

 ,תויצטנזרפל ןיוצמ הז הביקע יעצמא

 . ."ורובטביי רושק וניא אוהו רחאמ

 בבותסהל לוכי שמתשמהו ,בשחמל

 להקל סחייתהלו ושפנ תוואכ רדחב
 .ויניזאמ

 שמתשהל | ןתינ ,ךכמ | רתוי

 לש קחרמב ד836%א[גא 1.1/8-ב
 ללוכ ,בשחמהמ םירטמ 10 דע

 טולקל לגוסמ אוה | .םימוסחמ

 ךרד םג בשחמל רשוקמ תויהלו

 וליפאו םישנא ,םילושכמ תמירע

 .תוריק

 לש דחוימה ימונוגראה ןונכתה

 וליפאו דיה ףכמ תופייע ענומ רצומה

 םרגיהל םילולעה ,יתואירב | קזנ

 ףסונב .דיב ךשוממ שומישמ האצותכ

 .תאו הקופתה תא הלעמ אוה ,ךכל

 .תוליעיה

 סאתומ ד אאא זמ

 .לזאססו/5 95 -ל

 1.0070 תגיצנ ,יקתעמי תרבח

 רבככעה תא |תקוושמ | ,לארשיב

 וריחמ .ילארשיה להקל דחוימה

 .מייעמ + 265 5-כ היהי ןכרצל

 הקיטומ םישוע

 ךוניח תיינקהל הלעמו 5 ינבל הדמול
 תא תולקב עובקל ןתינ .ילקיסומ

 ךכ הנעגנה ילכ תאו םילילצה

 ףא אלא תעמשנ קר אל הקיסומהש

 .תיארנ

 ילעב םיחישק םיקסיד
 .איש-תלוביק

 םיקסיד םויכ העיצמ יטייגיסי תרבח
 420 ןיב הענש תלוביקב םיחישק

 םיחישק םיקסיד .בייג 29-ל דעו ביימ

 רוביח קשממב יטסילדמי תחפשממ

 םיבוביס 4500 תוריהמב םיענ זפמ

 לש רוזחיא תוריהמ ילעבו ,הקדל

 25-42 תלוביק  ,תוינש-ילימ 5

 .שטניא 4.2 לדוגבו בייג

 וייה ןווייגוו

 רזייל תספדמ
 /40 ןופייט'

 הטדי תרבחמ תספדמ
 40 לש .תוריהמב הסיפדמה

 // - דומעל + מא ג 39 לש תולעב) הקדל

 -ןיזמ ו ףדה ידצ ינשמ סיפדהל ןתינ

 .תספדמה .דועו םיפד 3000 ליכמה

 186 ידבעמ ינש לע תססובמ

 .תוספדמ | 6 תרדגה תרשפאמו

 .היינשהמ תחא תולדבנה תוילאוטריו

 ₪8 תועצמאב
 ןונק תוספדמ תקוושמ ,יטרק' תרבח

 לכ ובו ,₪85 רתא החתפ ,(תומלצמו)

 תוספדמל | םישדחה | םינקתהה
 .תונושה הדובעה תוביבסב תונושה

 ובו ,חוקלל שדח תוריש לש גוס והז

 תועש לכב הכימת לבקל ןתינ

 תא תיבשהל ךירצש ילבמ ,הממיה

 .תכרעמה

 ,רובידל ירלולס ןופלט
 םינותנלו סקפל
 ןופלט .תחתפמ 'הלורוטומי תרבח

 לבקלו חולשל רשפאיש ירלולס

 ,(ןופלט לכ ומכ) לוקה ידי לע םירסמ

 ינורטקלא ראודב םסגו םיסקפב

 בשחמל | םינותנ ריבעי ןופלטה

 -ארפניא תססובמ ו תועצמאב

 .סודא

 יי! וייצמ | ווייגו\ו

 בשעחוממו טנידח שטח

,/ 5 2/1 ] 
 4 4 [* \ "1 ו ו 4 ו | ו40-

 ס05-969 1277 תתועוע 24 וגייוד תוניוזהל

 05-6702255 08-564994 ףייכו םיבועחמב םג ןימזהל ןתחינ

 (תוכיא תוכרעמ אמוג) מייעב אמג

 תוכרעמב תובר םינש הזמ םיחמומה
 ללכב תיתשת תונורתפבו קספ לא
 .מייעב תוינורטקלא תוישעת קינורטאמג לש יזכרמ גיצנ

 י/ףיבו םיבשחמי'ב ןמזהו לצלצ

 יוצווהי1יטי>>\

 ךייוהוויךויין ויילצ ןוייג 1
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 גולטקב םירצומה לכב תולזוהו

 "ףיכו םיבחמ" לש בהזה
 יי וויר ירו וןווייגוו וייר וי וי וייפוייגוו |16



 ,םינמאנה ייארוק לכל | םולש

 :הלאכ תמאב שי םאה ,הלאשה

 המ תא אורקל חרוט ללכב והשימ

 ?שדוח לכ בתוכ ינאש

 בשוי ינא ירה ,תעדל יל השק תצק

 תא בתוכ ,ןותיעה לש ינשה דצב ,ןאכ

 ,זאו עגר ותואב דיגהל יל שיש המ

 הנשי םכלו .םכילא חלשנ ןותיעה

 תא אורקל ןיב הריחבה תוכז דימת

 טושפ וא ,שדוח לכ ילש םישוקשקה

 .דומע דוע ריבעהל

 !שדוחה ונל היה המ זא
 היסנמיגב הכורעתה התייה ,בוט

 ליל ירחא דימ המייקתהש ,'הילצרהי

 חוכשל םתקפסה רבכ ,המ) רדסה

 וב ונלכאש הזה עובשה לכ תא

 .(!ןמזה לכ םיטקיד

 ונילע תחנ ,הנורחאל ומכ ,ףסונבו

 .םישדח םיקחשמ לש לובמ

 םילבקמ סתא דימת אלש עדוי ינא

 תא ,,םיצור סתאש םיקחשמה לכ תא

 לבא ,אורקל םתיצרש תובתכה לכ

 20-כ םעפ לכב לבקמ ינא .שי המ הז

 סוחדל הסנמ ינא סכותלו ,םידומע

 .רשפאש המ לכ תא

 שדוחה שי המו

 ?תובתכ תניחבמ

 - תא שי זא ,בוט
 טסווק והזש ,סזזסתאס 1

 הנוש תצקו םיהדמו חבושמ טלחהב

 םיטסווקה לש הזה לגה לכב

 יבכוכ ללש םיליכמש םימלוצמה

 .עונלוק

 לכ ןיאש ,הזה ירויצה טקפאה ונשי

 608188. ,ןוגכ ,םיקחשמב ךכ
 ,ףוס ףוס ,הז ןויליגבש ,אא[(ז1ד 2

 .הבתכ וילע שי

 1996 יאמ ,53 "ףיכו םיבשחמ"י

 ההד

 ,הבכעתה תצק הבתכה ,עדוי ינא

 ל"נה קחשמה תאש יתחטבה לבא

 ,ןותיעל סינכהל .טושפ בייח ינא

 .ןשי תצק אוהש וליפא

 אוסאז4% תא ונל שי הזמ ץוח

 -הלועפ קחשמ והזש ₪

 ריכזמ הליחתב סנמאש ,היגטרטסא

 ,00%1 לייטס םיקחשמה תא תצק

 קחשמהש םילגמ דואמ רהמ לבא

 .הארנ הזש הממ םכחותמ רתוי הברה

 ראשב רצק טבמ זא ,בוט - !דוע המ

 -ה רודמבש הלגמ ןותיעה יפד

 ,ונלש קחשמ דוע שי \צזאססו/פ 5

 אוהש , גאדה סאו ]זוז

 םיקחשמב ךרד תצירפ ,הפיאשב

 .תונולחל םידעוימה

 :השקב ,םויסלו

 רודמ אוהש דחא רודמ ונשי
 בוט ...רבכ םסרפתמש ,םיזמרה

 רודמ והז .םייק ןותיעהש זאמ

 לש ,םכלש רודמ אוה םצעבש

 םיחלוש םתא ובש ,םיארוקה

 םיכרוע ונחנא ,תונורתפו םיזמר
 םיסרפ | םינתונ ףאו םתוא

 .םידימתמל

 לש היעב הנשי הנורחאל זא

 ינאו ,םכדצמ רמוחב רוסחמ

 ידכ ,םיבתכל תונפל ףוסבל ץלאנ

 תונורתפ םמצעב | ובתכיש
 היהי םיארוקה םכלו ,םיזמרו
 .תונהיל הממ

 תמאב לבח ,ןאכ הרטמה אל תאז
 הלועפ םיפתשמ אל רבכ סתאש

 .םדוק ומכ

 ולוכ דספהה - ?םירמוא ךןיא

 .םכלש

 ,םכלש

 תליג רמות
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 דמ 57 \צזד צזא

 2 טיינ לאירבג
 ירסל דוד

 .רופיסה םש והז .םיגאז
 .םירופא\ םיטושפ םיבאז ,הרואכל

 !םיגאז "םתס"ב רבודמ אל םעפה !אל
 :!"!ע םיניבמלו ,םדא -'באזב אלא
+ > 



 םילולבש ףוסיאב תונורחאה םינשה תא הליב ילוא יכ ,רכוז וניאש ימ

 ונרקחו סנילרוא-וינב ונייה (1 טיינ לאירבג) הנורחאה סעפב ,תואטלו

 .תירותסמ ודוו תוחיצר תיישרפ

 תאצמנש ותחפשמ לש הריטב הליב לאירבג הנורחאה הנשה תא

 קחשמב) רבעש תויווחה לע בתכ סש ,הינמרגבש גרבסרטיר הרייעב

 .(םדוקה

 הרייעה ישא .תולילה דחאב
 םישקבמו הריטה תתפב םילהה ת
 דייצ רותג) לאירבא לש \תרזע .תא

 החצור .תא אוצמל ידכ ,(תותור
 התתיצְרש הנטקה הדלי לש 'תימאה

 (רוזאב .תופסו) .תומוד .תותיברו)
 ותרגש םיבאזל הסחוי

 .י'מוקמ .תו'ת \אמ

 ,ל'אר באז \נ'יא תצורהש \נעט םה
 :וקא תש סזץ אלא

 .באז- םדא

 (תוחור-דייצ) וראות תא קידצהל אלא הרירב ןיא ןמאנה ונדבעל

 .המולעתה תא רותפלו

 סיירג תא םירכוז !דבל אלו .הנומתל םיסנכנ םתא הבש הדוקנה יהוז

 קחשמהמ לאירבג לש תינפי יצחהו המכחה תרזועה !הרומקינ

 תומדכ אל ...הלילח ךא ...העיפומ איה הפ םג זא ...בוט !םדוקה

 ,"התוא קחשתיי איה םעפה !ירמגל תישאר תומד איה םעפה ,תינשמ

 ,סיירג ויהת סתא דחא סויש תרמותיז ,לאירבג םע דחי ,ןיגוריסל

 .לאירבג - תרחמלו

 (...ןויערה תא ןיבמ 7 טסווק גניק קחישש ימ לכ) !אל ,טושפ
 םיריבעמ םהו ןכנימב אצמנ לאירבגו גרבסרטירב תאצמנ סיירג
 םהינש (6-ה) ןורחאה קרפב .ואודה ךרד היצמרופניא םהיניב
 .סיירג - ינשה וקלחבו ,קחשמ לאירבג קרפהמ קלחב .גרבסרטירב

 יתאצמ אל לבא !50₪8צ) "***ית הערקיי סיירג םדוקה קחשמב

 םג .םייוהדו םינשי םירפסב האירקבו שופיחב (...רתוי סיאתמ יוטיב

 תא הנוקש ימ לכ) םתאש ,היעבה לבא ...הז תא .השוע איה םעפה

 ...התיא דחי הז תא םישוע (...קחשמה

 סינדש םירפס לע רובעל ךירצ - קחשמב תונואכד םג שי ...ןכ ,ןכ

 םיבלשה סה המי וא "ולעופו שיאה - ינשה גיוודוליי ומכ ,םיאשונב

 ..."באז-םדאל סדאמ היצמרופסנרטב

 הז לבא ,ךבוסמ עמש] הז
 ...השְק ךכ לכ אל .תמאב

 הלמ אורקל ךירנ אל
 הז .תא ארה ת ס"רא ,הלמב

 ךכ םג\ ...לולצה הלוקב
 לכ לע רובל ךירצ אל
 ,ופוס דע\ \תליתתמ רפס
 םידומעה .תא קר םיארוק

 .םירחב ]ה

 קחשמב לאירבג לש ודיקפת

 :םייללכ םידעי רפסמב םכתסמ

 הנעטה תא חיכוהל ךרטצי אוה

 ,בוט) לפשהו בעתנה | באזהש

 אוה תוחיצרה תא עציבש (..יתמזגה

 חרבש ליגר באז אלו ואמו זץ

 ...תויחה ןגמ

 אלא לאירבגל רתונ אל ךכ רחא

 לפטלו \א:את\/01,ץ-ה תא אוצמל

 ;הב

 ,םישנא תרקחתמ סיירג ןמזב וב

 תומוקמב תרקבמו םירפס י'תשרוחי*

 איה | ...תצק ורזעי ילואש םינוש

 היה ינשה גיוודול ךלמה םגש הלגת

 סג הלגתו ,באו-םדאה תללקב עוגנ

 הדובאה הרפואה ןיבל וניב רשקה תא

 .רנגו ינמרגה ןיחלמה לש

 שחרתמ קחשמה ,םתנבה .רבכש ופכ

 ...העירפמ תצקש הדבוע < ,הינמרגב

 ינמרג אטבמב םירבדמ םלוכ טעמכ |

 ,ןבומ אל - םידחא םירקמבו ל 25
% 
0 

. 

, 
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 .תילגנא םיעדוי אל ללכב ראשהו

 סםיקרפ 6 לע שרפתמ קחשמה

 ,(םירוטילקת 6 לע חטבל סיאצמנה)

 שממ (ואדיו לוכה טעמכ) הקיפרגהו

 .ההובג המרב

 תריוואל ןומה ףיסומ דנואטה

 הזיאב םירבונשכ דחוימב) ןירותסמה

 זןווא

 לע םיארוקו בוהצו קיתע רפס

 טתאסו0סןת לש | םימוטפמסה

 .(יסופיט

 הירוגמזטנפל דואמ המוד קחשמה

 רפסמב | םגו) | תיפרג | הניחבמ

 ןיא הפ ,יתחמשל ךא (...םירוטילקתה

 "תלוגלוג"ה ןונגסב םיפייט

 תא רציקש רבד) !הירוגמזטנפמ

 .(...יתועמשמ ןפואב הירוגמזטנפ

 תוארל רשפא ואדיוה יטרס תא

 ךסמבו לודג ךסמב :םיבצמ 2-ב

 .ןטק

 יכ ,ןטק ךסמ לע דובעל יתפדעה יינא

 םיאתה אל רובידה המ סושמ

 ךסמב ךא ,לודגה ךסמב ואדיוול

 ..ןטק סנמא !םלשומ היה הז ןטקה

 .ארונ אל ךא

 .תצק .תעמש) 'לוא הלילעה
 איה לבא ,ת')ו'דב
 םיאשו] לע .תססובמ

 םייתימא

 ,(..." 480077-ב יתארק ,תוחפל ,תאז)

 ,ינמרג ךלמ היה תמאב ינשה גיוודול

 לבא .םייק היה תמאב רנגו ןיחלמהו

 ...!ןיינעמ הז ימ תא

 ,תכשומו תניינעמ הלילעה ,תמאב ,אל

 לש סיטנמלא ןומה הב סייוצמו

 בטימ יפלש רבד  ,"יעבט-לעייה

 הנטק אל הייסולכוא ןיינעמ ,יתעידי

 םיקית] >-ע[/₪5) ףראה רודכ לע

 .(וכו הלפאב

 יטוידא .תצְה עמשנ הז ילוא
 לע קתשמ רוציל

 .תרבתב לבא ,באז-'שנא
 אשו\ןה .תא םיכפוה 'הרייס'
 ללכב\ דחו'מב 'ןיצרל הזה

 ...יטוידא-אלל

 וצור !קחשמ הלחא תמאב ,רוציקב

 !רהמו !תונקל

 תת 01=-ה והימ יתיליג רבכ ינא)

 תויהל | וןליפא  יתקפסה | סגו

 הכחנ !וחילצת םתא !ואטא וס זי

 .(...הארנו

 .| 95 - הקיפרג
 לחא | וואס !אמאמ וה

 וא .!הרידא תוכיאב ואדיווה

 ₪ קחשמ יכסמ רפסמ
 ובענ ...והשמ אל סהב

 ...הקיתשב

 י!התוא .יתבהא

6 - 

 הש ."
 6 5 52 1 פי \ש ו

 2 020 3 ח ךרוא \ ו
 . "םירטסווקיי ךא ..השק קחשמ
 .תצק חקל .וינפב ודמעי .םיסונמ
 / .ותוא -רומגל ןמז

 לב

 100 - קעממ
 !והז רה י
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 יסגול לאכימ

 םיקחשמה יגוס לכמ תונהיל ידכ

 שוכרל ,הארנכ ,ךירצ | ,םימייקה

 .םינוש םירתוכ העברא

 - תרדס תא תוסנל רשפא - וא

 דחוימבו | ,\וותא 6/0316

 :ןורחאה קרפה

 .\\(<4 - ד ןוש 66 621 060101

 יפו םידרומה

 1996 יאמ .53 "ףיכו םיבשחמי*

 ,ואדיווה יטרסב יניצרה רופישה תא

 ,קחשמב יזכרמה |ןיינעל וכפהש

 .הלחתהב רבכ םיאור

 רבודמ תעכ ,םישודנ םיפילק דוע אל

 10 לש ביצקתב ,האלמ הקפהב

 !רלוד ןוילימ

 ,ןבומכו םיאמיב ,םיאטירסת ,םיקיפמ

 םיאלממ סירשכומו םירכומ םינקחש

 הלועפו חתמ תוניצסב ךסמה תא

 אלש תקתרמ הלילע םע ,תולועמ

 והשלכ בשחמ קחשמב התארנ

 .ללכבו

 ,םיכרועש םיברה םיגולאידה ךשמב

 הריחב תורשפאו הרצק הריצע היהת

 ,תונש | תויצפוא יתש | ךותמ

 לש ותוגהנתה תא םיעבוק ןתרזעבש

 בישקהל סיבייח .ותבושת תאו ₪9]וז

 תא ןיבהל ידכ ,הלוכ החישל

 המיאתמה ךרדב רוחבלו םיטרפה

 .הבושתה ןתמל

 סילבקמ המישמל האיצי לכ ינפל

 דקפמהמ | ןיינעמו ףיקמ ךורדת

 .ישארה

 םג תעכ היהי תומישמהמ לודג קלח

 םיסיסב תזגפהמ - עקרק תומישמ

 סייובש צולחל דעו |םילעפמו

 .םישיא תפיטחלו

 תטרופמה הקיפרגה
 ,דחא דצמ ,םורגת

 תויטיא ויהיש תומישמל
 דצמ ךא ,ינחצר ןפואב
 תא ץיפקת איה ,ינש
 בולישב תויקחשמה
 .רוציתש ןיינעמה

 היהי ךירצ הארמהה ינפל שממ

 הבש תיללחה תא סג רוחבל

 ותוא וניעטיש קשנה תאו םסישמתשמ

 ןונגסלו תוארוהל םאתהב לוכה - הב

 םיטנמלאה ינש לש ןווגמה .המישמה

 רקיעב ,ךשמהב לדגי חטבל הלאה

 וחילצי .תויעצבמה תולועפה סא

 .ןאולמב ומלשוי תוארוההו

 םירחוב סא ,רתוי לק היהי רבדה

 השימח ךותמ ,ןוכנה ףנכה שיאב

 .םינותנ

 4 יפל וןלשמ תונוכת דחא לכל

 תויביסרגא ,\מוא :תוירוגטק

 .טורייבו טווינב הטילשו

 םיעיגמשכ ךא ,רדהנו דמחנ הז לכ

 םיבזכאתמ ,ומצע רוטלומיסה עטקל

 .טעמ

 ,הז רוזא תונשל הטילחה סזופוה 'בח

 .יד התשע אל ךא ,קדצבו

 תאו םייכרבה תא םיאור אל רבכ

 ךסמה - קיטסיו'גב תזחואה דיה

 ,דבלב תיללחה ןפוד טבממ יונב היהי

 סושמ ,דימתמ הבושח איה תעכש

 ס"כמ תכרעמ הילע התנבנש

 םינותנ תלבק תרשפאמה תינשדח

 :ינכדע ןפואבו תוריהמב
 בצממ םגו ביואה תוניפס בצממ

 תכלה בכוכמ קחרמל דע ,םיניגמה

 .ישארה סיסבהמו בורקה

 תויצפוא םג ןנשי
 תוליעומו תודחוימ
 תוסיו ,לשמל ,תורחא
 םיטרפ תדרוהו היצולוזרה
 עיגהל ידכ לוכה - ךטמב

 תילמיסכמה תוריהמל
 .קחשמב ךכ לכ תשרדנה

 -- ןכ ומכ

 ןותוכיאו לילצה תגרד תוסיו

 ;16₪ו1 וא ליגר 88וו

 ,םמהמ עסוטע פטחסטמש

 ;יתימא טרסב ומכ קוידב

 ;ןבומו יטנטוא רוביד

 ;המיענו הטקש הקיסומ

 םיניוצמ םיילוק םיטקפא

 היירי | ,ףוציפ לכ | ווילש

 .ליט רוגישו

 םוכיסל
 והשימ םא  ךא !רדהנ קחשמ

 לש חותיפ לע רבכ בשוח 08ו8-ב

 רוחבל | וילע | ,/וחש (סחותוהחשסז 5

 - תויורשפאה יתשמ תחא

 רפשל ,הסיטה עטק לע דובעל ₪

 ותוא בותכל וליפא ,רתוי דוע ותוא

 .שדחמ

 יקרפ לכ תא דירוהל וא ₪

 תא ךופהלו םיעלוצה סירוטלומיסה

 .יביטקארטניא טרסל קחשמה

 תכרעמה תוועירד
 בותכ הזיראה לע

 אוה | ,םומינימ | 4864/1002

 ךא ,םכלש טובחה 486-ה לע לעפי

 ,ינבצע סויטנפ לע בושחל וליחתה

 .תוחפל ,ןורכיז 1610

 1904 ואמ .53 ייחףיכו םיבשחמ"י



 יטגול לאכימ

 66ק 528066 אופ6, תיבמ קחשמ דוע
13601 (301111680] 6 03%8), 

 דחא לע ססובמה - 60080 - וישכעו

 טרסה לעו רתויב םירכמנה םירפסה

 .ויתובקעב אבש חילצמה

 קוידב ,ליחתמ ומצע קחשמה
 .ליחתמ רוקמהש םוקמב

 לש דחוימה ןכוסה דיקפתב
 דויצ תרזעבו ,רקחמ ןוגרא
 לש ןווגמ ,םדקתמ קט-ייה

 ,לזמ טעמו קשנ יגוס
 ובש םוקמב דורשל וכרטצת

 .דחכנה ןזה םכנה םתא

 ,שסססח ןונגסב היהת הזוזתה תרוצ

 תריוצמ תידממ תלת הביבסב
 ו .המיהדמו

 שורדתש הדיחב ולקתית םעפ ידמ

 התיא דדומתהל ולכות ,בורל .ןורתפ

 תוצע תלבקו החיש רחאל ,תולקב

 טרס תועצמאב ,תונוש תויומדמ

 .ההובג תוכיאב יתימא ואדיו

 .(טחשס יאל העגהה ,הלחתהב

 ב ב כ ב

 תושדח תוארוה תלבקל

 ,הריהמו הקלח היהת הזוזתה

 תוכיאה תורמל ,[200₪ו ןונגסב

 ב ב

 תולירוגמ רהזיה ,ןאכ שי הלועפ יעטק םג

 תא גורהל רהמת לא ךא ,תוירזכאו תומילא

 תוליעומו תויתורבח ןקלח ,ןלוכ

 - .םייתימאה סירוביגה תא ושגפת
 , גזע תא ןבומכו - 088. 8
 רוציל וכרטצת .תרבדמה הלירוגה
 ,ראה רודכב תווצה םע ןייוול ירשק

 ,ךשמהל תופסונ תוארוה לבקל ידכ

 .םכל תוברואה תונכסה יבגל עדימו

 תקיודמל הקתפרהה תא ךופהל ידכ

 הריוואה תא  סופתלו ,הנהמלו

 םישנאה ,טרסב הרושש תדחוימה

 רפוסה סע ףותישב ודבע י/וגטסתו-ב

 תוניצס 400-כ ןנשי .םיקיפמה םעו

 יעטק | ,תויתימאו תוידממ תלת

 םיטקפאו המיהדמ הקיסומ ,רושיק

 .םימישרמ

 טסווק תללוכה המישרמ הליבח

 ,םיקחשמ לש םינוש סיגוס וכותבו

 אלו טלחהב בר ןמז חיטבמש המ

 ךות ,םולהי רחא שופיחב ,םמעשמ

 ןקלחב ,תולירוג דגנ םייח-קבאמ ידכ

 .תוירזכא - ןקלחבו ,תובוט -

 .םיליגה לכל !דואמ יאדכ

 ,8אופ אגח םע 4860/3318 בשחמ

 ןנוכ ,ו'פפג םאות 8/0 ךסמ סיטרכ

 .תוחפל ,הלופכ תוריהמב 0

 יעטקב ןה תרכינ ,ההובג היצולוזר

 .ומצע קחשמב ןהו רושיקה

 ,טרסה לוקספמ תרדהנ הקיסומ

 .ירוקמ רוביד

 ןונגס ,תודיח ,קשנ | ,תולירוג

 !לוכה הפ שי ,[כססחו

 .\וגטסחו תיבמ רדהנ רתוכ דוע

. 2- 



 ו
 בטח יחיבא

- 

 םילכיחתמל

 - לע דמלנ תאז םעפב

 .לקספ וברוטבש םינושה םיסופיטה

/ 

 ל

 תחקל אלא ,סופיטו סופיט לכב קוסעל ןווכתמ ינניא
 :םיסופיטהמ דחא לכ ריכהל ךכבו ,הצובק לכמ גציימ

 ןאז 68 ד

 םאש ךכ ,דבלב םימלש םירפסמב לפטמ הזה סופיטה

 :המגודל .האיגש לבקנ ,1.5 רפסמה תא ביצנ

5 

 תמאז,ור

 ביצהל הצרנ פאש ךכ ,דבלב םיישממ םירפסמב לפטמ

 :םושרל ךרטצנ ,א הנתשמב 4 רפסמה תא

 א

 סח דר
 :דבלב דחא ות ליכמ הז סופיט

 א:=א'

 - דאזא6 ד
 רידגהל רשפאש ןוויכ :ללכה ןמ אצוי שי הז סופיט יבגל

 לכוי הנתשמהש םיצור ונחנא ,םיות המכ טגח-ב

 .םומיסכמה תא ליכהל

 :המגוד הנה

 אה אדא 2]

 .דבלב םיוות 12 ליכהל לגוסמ א הנתשמה

 :ךכ בותכנ סא המו

 א א:

 ןוויכ ,דבלב םיוות 255 ליכהל לכוי א הנתשמה זא

 .בשחמה לש לדחמה תרירב יהוזש

 1996 יאמ ,53 ""ףיכו םיבשחמ"

 םיחנכתמ
 לקספ

 - ססז[ז,םגא ור
 לש יאנת ןתינ םאש ךכ ,141.85 וא אש קר ליכמ

 תאז ,םייקתי אל יאנתה םאו ,1 יאנת םייקתי זא ,דחזמ

 .2 םייקתי זא - 1.88 - תרמוא

 :[ .5₪ ו דאז!₪ לש תיקוח הבצה הנה

 ה: 15;
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 : 48-ה לש קלחבו

 צא א:סס] אא:

 סופיטב שמתשנ ,ז[= דמא ₪158 יטפשמל עיגנ רשאכ)

 (.ינאילובה

 - (\אא\צ) םיכרעמ ור
 םהל שיש סופיט ותואמ םינתשמ הברה אוה ךרעמ
 .םשה ותוא

 100 דע 1 היהי א הנתשמהש יתרמא ,המגודל ,םא

 100-ל קלחתמ 3 הנתשמה זא ,1[518₪א0 סופיטמ

 .סינתשמ

 ?ךרעמ םינוב ךיא

 סינובו (םינתשמ תזרכה) א-ה לש קלחב הנבנ ךרעמ
 :ךכ ותוא

 הנתשמ םש :\ אא \צ [רפסממ...רפסמ דע] 0% סופיט;

 .וגא

 :5..0 ךרעמל המגוד חקינ

 צגא א:גאח גצ[5..0] סח אד מסמא

 א4 הנתשמב ביצהל הצרנ תינכתה תעשב רשאכ ,ךכו

 :סושרנ 24 רפסמה תא

 א[4=:]4

 לכב הביצמ ,[3..0] ךרעמ השועש תינכתל המגוד הנה

 :ךסמה לע ותוא תמשורו רפסמ הנתשמ

 פז א: חה [3..0] 01 חושש

 צ: ג 8ע[3..0] 001 58:

 | טסקוח

 א[1=:]0;

 א[ן:=10,

 א[4=:]2:

 א[4=:]3:

 צ [116110'=:]0 זח15 15 גה הודע ;

 צ[ [ן:="ם18 18 החסוהסז הזזה :

 צ[2]:='] געש סח6 חוסזס הזדהעפ 10 0

 צ[3]:=כסה6

 רו וז6]ח(%[0]):
 רו ווטות(א[ 1]):

 ו הז6!ם(א[2]):

 רע תו61ח([3])

 רה( 10:

 א זוושות(צ [1]):

 ו וו61ם(צ [2]):
 רו תוז6]ם(ץ[3]):

6. 

 ךרעמו [אדטסמא סופיטמ ךרעמ תחקול תינכתה

 לע םתוא תבתוכו םיכרע םהב הביצמ ,517181%0 סופיטמ

 .ךסמה

 :המגודל ,ונישע ונחנאש סופיטמ ךרעמ רוציל םג רשפא

 ךע
 3ע%=(50ת ,אזסח 1 טס ,(/60):

 הז

 א: החץ | פטה ..ל/6₪] (21 זו:

 רצ: גה 3ע] טה ..ל/60] (21 [חוסקסז
 טספוח

 | /זסח]:='0[/1ח 8
 צ[אזסח]:=2;

 רו הז61ח( [ /10מ]):

 \הז6]מ( צ"[ א10ת])

 חח.

 סופיטמ דחא ךרעמ סע םינתשמ 2 ונרצי וז תינכתב

 .5דאא6-מ דחאו אדסה

 ,(יעיבר דע ןושאר) עובשה ימי תא ליכמש סופיט ונרצי

 תזורחמה תא ינש סויב ךכ רחא הביצמ תינכתהו

 .2 רפסמה תא - ינש סויב רחא הנתשמבו ,אוסאסהצ

 .ךסמה לע תואצותה תא תבתוכ תינכתה

 - (861) הצובק יסופיט ר
 רפסה תיבב הז תא סידמלמ ןיידע םא גשומ יל ןיא

 אשונה תא ודמיל ,ידוסיב יתייה ינאשכ ,לבא ,ידוסיה

 ךותיחה םע רמוחה הז - רכוז אלש ימל) "תוצובקיי

 .(דוחיאהו

 יתש רוציל תורשפא הנשי ,לקספ וברוטב ,ןאכ םג

 .תוצובק

 ימי) םיקלח ליכמש סופיט רוציל ונילע ,הצובק רוציל ידכ

 לע הזרכה) א-ה לש קלחב ,זאו ,(המגודל ,עובש

 :הצובק הנתשמכ הנתשמה לע זירכהל ,(םינתשמ

 :המגודל .ש \א הנתשמ :5₪1 00% סופיט;

 א ואסאא א 5:5 0

 :ךכ תעצבתמ םימיה תבצה

 ישסאא כ גצ 80[=:5א אסא עמ אס 1 ];

 :המגודל תינכת הנה

 ךעקש
 רס6% כהע5₪(=5 ,/זסמ ,1 טס 60 ,1 מט זה ,531):

 פע

 רוסה ,150511285:501 001 0/6088:

 םסקוח

 רו סז1כה8:=[ מ סה ,גט ,\\66 דנט ]

 6512878:=| ח 1

| 1. 

 - סיעיבצמ ד

 לדבהה ךא ,ןיטולחל ליגר הנתשמ אוה העבצה הנתשמ

 תנתשמ לכש םיתבה רפסמב אוה ליגר הנתשמ ןיבל וניב

 .ךרוצ

 :זאדס מ הנתשמ לש הרדגה הנה ,המגודל

 צח א:זאדמסמא

 לכוא אל ,א הנתשמה ךותל 15 רפסמה תא סינכא םא םג

 .4 - אוהו ,סופתי הנתשמהש םיתבה רפסמ תא תונשל

 ,א העבצה הנתשמ ךותל 15 רפסמה תא סינכא םא ,לבא

 .2 היהי םיתבה רפסמ

 הנחשמ לע םיזירכמ ךיא
 ?(ססואדםמ) העבצה

 אא הנתשמ :סופיט)

 :ונזרכה ונחנאש סופיט היהי סופיטהש רשפא ,ןבומכ

 ךושקת א-ה א ה ן1 ..100] סקס אזא]

 האו

 יהה 4:*%;

 :ץיסזאדמא סופיטב שמתשהל רשפאש וא

 אגא הנתשמ:ץס[אז א;



 וכלהמבו ,בכרומ יד .קחשמה
 ךסמה עקר לע הפמ הנשי

 סגו םיאצמנ ןכיה הארמש

 .תויושחרתהה ירחא תבקוע

 יתשב קחשמב קחשל רשפא

 תיטרדנטסה המרה | :תומר

 .הטמו 16 ינבל תדעוימ =

 תארקנה ,היינשה המרה

 תצלמומ | ,(רגוב=) אז |
 .דבלָּב %

 ₪ 23 םישנ 2 ללוכש ,תווצה
 המישמב רשאמ ץוח) סירבג
 - - 88-ב עייתסמ ,(הנושארה
 היגטרטסאב | רזועה | טובור
 .ךרדה ךרואל ץועיי קפסמו

 השעמל סה ,בגא ,םיטסירורטה \
 וסב קיציא .דיתעהמ םירזייח - 'םינאירטשי | \!

 ףראה-רודכל ןמזב ורזה סה ' ו

 ךלהמ תא תונשל הרטמב

 ינקתמ תא סורהל :הירוטסיהה ו

 כייהסבו ,(חותיפו רקחמ) פ"ומה

 .ומצע ישונאה עזגה תא -

 .2269 תנש איה הנשה
 ...תודרשיה

 תוכזב דרוש םדאה
 יטבשה יעבטה שוחה

 ותלוכיב שמתשמו
 לובסלו לגתסהל

 לע םויא לכ
 .ומויק םצע

 קחשמה תוטנירד
 לע אצמנ קחשמה - 60-א0א1

 היהיש בושחו ,רוטילקת יבג

 .(הלופכ תוריהמ) א2 סומינימ

 / סופתי קחשמה - חישק קסיד

 .םינוש .קסידהמ 10%1-כ

 - ץלמומ ,םומינימ ,4א1 ₪1

 .8או או

 = סיטרכ .ןא 50 אסא
 ,הנאובתש תואמה יתשב ,דיתעב

 תושעל לגוסמ אוהש חיכוי םסדאה המדקה . 100% סאות

 והמ הנשמ אלו ,דורשל ידכ לוכה לוט ושב | <  םיוולמה
 .סלשל וילע היהיש ריחמה 0 0 ב :

 גוס לש יטוריפ 1 . - : היגטרטסא קחשמ והז

 הבישח וב תשרדנש

 ווקחל :הדיקפת וא גיהנה תומישמ 7 ןנשי .הבר
 רק . , ו ו

 9 \ ו .ולוכ

 ועב שמתשהל ךירצ ,םח -רבעב ושענ רופסניאל תויועט

 .תויטקט תוטלחה תלב] ₪ .תורוד

 לעו | ,ונחביי הגהנהה תולוכי
 \ .קרבכ תוריהמ תויהל תוטלחהה | ןוקיתל דיחיו דחא .יוכיס רנשי

 .ולאה תואיגשה \
 נכות ליעפהל ןתינ
 הניא וזש יפ לע ףא ,ואזאוכסואפ
 תוברע ןיאו \\זאסוא5 תנכות
 ,ללכב סא ,םיילמיטפוא םיעוציבל

 .יביטקא וא[זאססוא5-ה רש

 לוכי דבלב דחא םדא
 - עישוהל

 הצימאו הריעצ תמחול

 יישארה תא ם
 .ורנומ ידנק המשו

 ל תמאב .איה קחשמה ןמ האיציה :הרעה |
 | תו 1 ₪ :איה הלאשה

 .תוניצר יאו +886 תועצמאנ :
 (תפרוצמה תרבוחב סושר ו ווי 4 < לועב תוליב < = ?ידנק תא עישוי ימ
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 ןרוהוווו יגטרטסא קחשמ



 27 ימעמ ךשמה

 ?העבצה הנתועמב םיביצמ ךיא

 קסאי :=18

 א ודטז.א(ץסזאד)

 :המגודל תינכת הנה

 \וו6!ח( *)

.6 

 .העבצה הנ רע תא תבתוכ תינכתה

 קוסענ רשאכ העבצהה ינתשמ אשונל בוש רוזחנ)

 (.הקיפרגבו ןורכיזב

 - (א₪₪60₪) המושר רד
 םינתשמ לש ףסוא איה המושרל תיללכ הרדגה

 .םינוש םיסופיטמ

 םיסופיטמ םינתשמ לש לבגומ-אל רפסמ :תרמוא תאז

 םינוש

 סידבועש (ואדםסתא-ו את8%]5718..1א0 | :המגודל)

 .תחא הדוגאב

 :ךכ תישענ המושר לע הזרכה

 ,המושר סופיט לע ךצקמ-ב יתזרכה ,וניארש יפכ

 .קוסעל הצרא םהבש םינתשמה לכ תא יתבתכ היתחתמו

 .המודכו דד ק8:5781א0. :המגודל
 648 הנתשמ לע יתזרכה ,/48-ה לש קלחב ,ןכמ רחאל

 .המושרה סופיט אוהש ,6 א ד1.5 סופיטמ

 םיבתוכ / םיטלוק / םיביצמ ךיא
 וייה ויוה יות

 :המגודל ,םירקמה לכב ההז ךרדה

 בותכל ונילע ,עסאמ-כ 6 אד קח הנתשמ ביצהל ידכ

 ,ןכמ רחאל ,שגא-ב וילע ונזרכהש הנתשמה םש תא

 המושרב זוכוהש הנתשמה םש תא הירחאלו הדוקנ

 .סחייתהל םסיצור ונא וילאשו

 :המגודל

 ₪. קט:= 00%

 :ךסמה לע בותכל ידכ וא

 ואו םז.א(ס א אד קמ)

 סושרל םיצור ונחנא ובש סוקמ לכל המיאתמ המושר

 .םימיוסמ םיאשונ יפל םירבד רדסל וא תוחוקל

 "ו
 .המושרב תשמתשמש תינכת ובתיכ

 .הז רודמב ומסרופי תינכתה ןכו םיכוזה תומש

 - םוחת-תת יסטופיט רד

 :תויקוח תובצה ןניא ולא

 אאוט

= 

 ךדממא 20

 1 דד א5:='';

 תינכתה ,הנתשמה ימוחתמ ונגרחש עגרב ,םתיארש יפכ

 םכותב וביצהו םינתשמה תביתכ תא תינכתל ופיסוה

 .םכלש תויתואה תאו םירפסמה תא

 םילעפה תא דמלנ האבה סםעפב .תאז םעפל ןאכ דע

 םינפואב תדלקמל טלק דמלנ ןכו ,לקספ וברוטב םילעפו

 .םינוש

 :ולאה תודוקפה תא דמלנ םעפה

 . 5516 5 סז,א אודי א 055

 :טסקט יצבוקב ןיידע םיקסוע ונחנאש ןבומכ

 ךותמ דשאמס 4561. הלמה תא תבתוכש תינכת הנה

 :דבלב הנתשמ

 הז

 ד:

 דא;

 68וח

 ך:="טזטס 93508[

 וחי 7

 וא 1(116)

 ר\\'וו61ם(1 1:

 רא/זווט1מ([ ד טזסס 2935081'):

;()01056) 

 חח

 ךשא8ס הלמה תא בוקה ךותב יתבתכ ,םתיארש יפכ

 ,ליגר טסקטמ םעפו הנתשמ ךותמ םעפ

 .אתוא[דמ-ל בוקה תא יתחתפו

 .הרקי המ וארתו \עשאש-ל תינכתה תא ונש

 תה כז ,א\אגפ ד

 .ץבוקה ןמ תארוקש הדוקפ איה א ז.א

 :המגודל

 אתה סו א(ת ד)

 .8ת551-ב שמתשהל ץלאינ ונחנא הפש ןבומכ

 378 הנתשמל םיסנכנ ףבוקהמ םיאצויש םינותנה

 ו/אודטו.א ) :ליגר שומיש וב תושעל רשפא ןכמ רחאלו

 .המגודל ,(ס
 םדח ל :ה3/0שמ תשחק תש -- 6 א996א ד .ןותנ דע ןותנמ ליכהל לוכיש הנתשמ אוה סוחת-תת

 ו | ו 4

 ו : י 35 םויל דע ןושאר םוימ וא ,10 ליגל דע 5 ליגמ :המגודל דעק6

 1 :המגודל .בוקה תא ,סצעב ,תחתופ .יעיבר 0
 :םוחת-תתב תשמתשמש תינכת הנה ד קס:

 גז 5510( זו קץ דאד") | ו תו

 7:5 0 אטו טטז:1ח16
 ו , הנתשמל [1₪1.ק 701 ץבוקה תא תחתופ הדוקפה 518111ו7(;14=285080001'ח6 [2317% ץ6818) ות:
 .תינכתה לכ שמתשנ ובו מאד ץבוקכ זרכוהש דוחות 11 1=50001 8: (ל/ מ ? \/ שח ל) (:1וסחז] 450780:

 : ( "| ו6חד 0[616ח1צטתו ססז:1חו6 6
 ו (1:ח07056:5./1 0

 55180(" ד ץ'): :אןד טז אואן גז

 6501(): אטו; ..0,

 | 363010( 1): :המגודל .ץבוקה ךותל םינותנה תא תבתוכ הדוקפה 20.100;601% = =
 ר(7(618) סמ ל טז ;5187171180 561001 ..ו גז

 6105607": היט א( זז 10" 7

 0. ה: 6618;
 תטקומ

 6. סקומ
 הא

 880 הלמה תא ץבוקהמ הארק תינכתה ,וניארש יפכ :תויקוח ןה ולאה תובצהה 5 8

 .ךסמה לע התוא הבתכו 5801. אא מ אזסאד1ס מ א) אטאוהמ₪ 8:0 ₪ ו 666.
 הלמה תא םיימעפ ונבתכ הנושארה תינכתב ,לבא 0 מז .(הזיע 1: .

 דשאמס תרוצב בוקה תא חותפל ונילע הז הרקמבש ןבומכ דחפא 0:6 קה

 .א55] תרוצב אלו גקץמא וא אתו/אודט 1. דד 5:
 55 ימעב ךשמה

 1996 יאמ ,53 "ףיכו םיבשחמ" 1996 יאמ ,53 "ףיכו םיבשחמי"



 הזה רודמב"

 אלש תושר *
 תומרוג ₪

 ו'גנב םדא
 המראוושה שיא

 צמאמ ירחא םתקסה חטבש ומכ

 רודמה עיפומ בוש ,רידא הבישח

 זא .הכורא יד הקספה ירחא הזה

 םתאש הבר הדותו) שקבמ ורוגה

 הז המ בוש ריכזהל (ול םישרמ 46

 .וילא חולשל ךירצ המו הזה רודמה

 תולועפ | תועיפומ

 לבא םיטסווקב רקיעב ,םיקשפשמב

 םא םירחא םיקחשמ יגוסב םג

 םתס וא תוחידבל תומרוגש ,רשפא

 .איהש הרוצ לכב ,םיעשעשמ םיר

 תולועפ תויהל תורומא אל הלא

 ידכ הרקמ לכב תו

 תולועפ אלא ,קחש תא רומגל

 אלשו עצבל םיביי
 ימ לכ | .תומדק

 - סרפב הכזי ,ועיפוי ולש םיעטקהש

 רודמב ומכ ,0כ.אסא] לע קחשמ

 .םיזמרה

 )165( 0'1ז (210ז7 4

 !...תיסינ םאה

 !טובורב יילפטל" ₪

 ןוכמ"יב ןוראב םירתס תלד שפחל ₪

 !"סירוביגה

 לע יולתש יבצה שארב תעגל ₪

 !םוקמ ותואב ריקה

 הריטה לש רעשה לע קופדל ₪

 !(ריעבש תאזו רעיבש תאז)

 לש תיבבש הנומתב תעגל ₪

 ?ןורדסמב ןעדמה

 שארה השוע המ לכתסהל ₪

 םג) ןעדמה לש | תיבבש

 !(ןורדסמב

 תותלדה לכ תא הותפל ₪

 !הינסכאבש

 הריטה רעש לא הלילב אובל ₪

 !רעיבש

 תינמיה תלדה תא החותפל ₪

 !תורבקה תיבב

 םיאושיקה לע "די" ןמסל ₪

 !ריעה דילש

 דעורש חישה לע יידי" ןמסל ₪

 ?ךורא יכה םשה תא דיגהלו

 ןוראה לעמש הנומתב תעגל ₪

 !םירוביגה רדחב

 תשקהמ שיבכעה תא דימצהל ₪

 !לודגה שיבכעה לע הלודגה

 !תונחב לותחב תעגל ₪

 ךרד הצוחה תאצל תוסנל ₪

 לע הנוממה לע תיבבש ןולחה

 !ריעה

 ןוכמ"ב ןחלושה לע די ןמסל ₪

 תא חותפל תוסנלו "םירוביגה

 !הריגמה

 רדחב ריקה לע תכלל וא תעגל ₪

 !ןעדמה לש

 :6 .כ.א0א1-ב הכוזש ,חלושה

 .נ.ד ,הנובל הלעמ ,רוחש יגח

 .44825 םירפא

 םיכחמש הלאכ המכ דוע שיו

 תכרעמה לש םילפאה סינטחמב

 סתוא תחקל | אוביש ימל

 .(רוחש יגח אל !6..אסאו)

 !הדובעל הללאי זא

 ו"נונת 1996 יא
 גנב 95 תונולח תעפוה ל

 בם

 ! םדא אל הז ,ייה

 ןותיעה יארוק !תושעל המ  ,ןכ

 סיזמר סוש וחלש אל ילש םינמאנה

 בוט ...םדאו ,םדאל ןורחאה ןמזב

 רשא דע הדובע רסוחמ עגרכ אוה

 ,סיבוטו םיניינעמ םיזמר ול וחלשת

 תא גיצהל ףוס ףוס לכוי אוהש ידכ

 םיזמרה בושש ידכו תכרעמל ותדובע

 .ןותיעב ומסרפתי םכלש

 המכ יתרזעל יתסייג םייתניב זא

 ידכ ,ןותיעה לש םיעובק םיבתכ

 ישפוחה |םנמזמ ומרתי םהש

 םכלו | ,ןותיעל | םיזמר | איצוהל

 "הרטמב אורקל המ היהי סיארוקה

 .תונולת ויהי אל דחא ףאלו

 4 רמות
₪ 

 :זרא ינוי

 !הפמ ,עמשנ המ - 51101

 אוב ,ףסכ ,ףסכ - ₪1

 ,דובעל וליחתת - תגפדפסוע

 םינלצע

 1 סיקרואה רוזא - 1

 2 םיקרואה רוזא - 2

 1 סדאה ינב רוזא - זשא/האו

 ...שחנל הסנת - תשא[ גא2

 / רל דחוימ ףסומ



 ואזאפסו5 -ש ןייצל טלחהב רשפא !םירקי םיארוק
 עיפשתש תיבושחמ הכפהמ הווהמ 5

 לעו םייישיאה םיבשחמה תלעפה לע | םכל שיגהל םיחמש "ףיכו םיבשחמייב

 .תונכות חותיפ | לגרל ינושארהו דחוימה ףסומה תא

 .תירבעב /זאשסו/5 95 תעפוה

 הכרדה אוצמל ולכות הז ףסומב לש תירבעה הפשב העפוהה ,ןכא

 \/זאפו/8 95 םע הדובעל תינושאר  םלועב רתויב .תמסרופמה הנכותה

 דיתע לע תובתכ דצל ,תיובעב | םיבשחמה ילעב לכל הגיגת הווהמ

 לע ,טנרטניאב הבוליש לעו הנכותה .לארשיב םיישיאה

 דחוימב וחתופש תונכותו םיקחשמ םידחוימ םיצמאמ התשע טפוסורקימ

 .\זאפו\5 95 םע הדובעל | הפשל האולמב הנכותה תמאתהל

 וקלוח םינורחאה םישדוחבו ,תירבעה
 ףרטצהל םכתא םיניוכזוכ ונא | םיגאב תאיצמל אתיב תואסרג יפלא
 "ףיכו םיבשחול" ייונמל .תונוש תולקתו

 ,ןותיעה יארוק לע תונמיהלו

 ךשומהוכ תונהיל ולכות ךכבו

 ועחצססו/5פ 95 םע תורכיהה

 הכרדה לבקלו ,תירבעב

 תונויליגב הליעווכו תטרופוכ

 .ןוחריה לש םיבורקה

 ןייטשנייפ ינב ,םכלש
 ייףיכו םיבשחמי ךרוע

 ה ות ה / ורְה' הוה -
 תו 2 | שחוממ רפ8

 .דבלב ה" 177-ב]

 ((ו ח0סואספ 5
 תונוכת ללוכ

 תושדח
 תוביהלמו
 ףסונב .תובר

 םירופיועל
 תונוכתב
 ןכתיי רשא

 תרכיהש
 תוסרגב

 לש תומדוק
 .ואר חססו\5
 הז ףיעס
 קר ראתמ

 קלח
 תונוכתמ

 .וכא

 ₪ 9 (0) .ףכו םיבשחמ |

 ןצחל לע חל .תומישמה תרושו לחתה ןצחל תעכ םיעיפומ \/זאססו\פ 95-ב

 .תכרעמ ילכב שמתשהלו םיכמסמ אוצמל ,תוריהמב תוינכת חותפל ידכ ,לחתה

 ףילחמ ךניהש יפכ קוידב ,תוינכת ןיב תולקב רובעל ידכ ,תומישמה תרושב שמתשה
 .ךלש היזיוולטה רישכמב םיצורע =

 םיננוכ לש ,םיצבק לש לוהינלו ןויעל המצוע בר יעצמא אוה ו\זנאססו/5 95 לש רייס
 .תשר ירוביח לַשו

 רתאלו ןגראל ךתורשפאב שי ךכו ,םיכורא בוק תומשב תעכ ךמות /זאסססואפ 5
 .רתוי הבר תולקב ךלש םיצבקה תא

 .תוינכתל ךרד ירוציק תריצי ידי-לע החונלו הריהמל תינכת תלעפה ךופהל ךתורשפאב

 םיקחשמב תרפושמ הכימת ,םיקחשמ רובע רתוי הריהמ ואדיו תלוכימ הנהית
 .לוקו ואדיו יצבוק תלעפהל רתוי סיבוט םיעוציבמו א18-כ058 לע םיססובמה

 רשאכ .תוטָק גת6 ק!גץ תרמוח לש סיטרכה תא בשחמל סינכהל טושפ ךתורשפאב

 .ךרובע התוא ןיקתיו הרמוחה תא ההזי וא\ז1אססו/5 95 ,בשחמה תא ליעפת

 ,רתוי השע :תינמז-וב תובר תוינכתב שמתשהל תעכ ךל רשפאמ ו\/זאססו/פ 5
 !ןמז תוחפב

 תרושקתה יגוס לכב שמתשהלו גיצהל ידכ ,\[ו0050/| םאסוגחפ6-ב שמתשה

 .םיסקפו ינורטקלא ראוד ללוכ ,תינורטקלאה



 (0:) .ףיכו םיבשחמ
- 

 .הנחתהה - וו 5
 הדובעה תלחתה

 \/ואסס\(5 95 -ב

 ל/זמ4סוקמ 25-1  ה0'נ0
 רבחתהל שקבתתש ןכתיי 1:מ6068 95 -ה תלעפה תעב

 ןכתיי ,תשרב דבוע התא םא וא 80?, ו08 95-ל
 .תשרל רבחתהל שקבתתש

 דילקת לא ,המסיט תועצמאב סנכיהל ןיינועמ ךניא םא
 לע צחל ,ליינכ רבחתתש רחאלו ,המסיס הביתב רבד

 .דיתעב בוש עיפות אל וז השקב .רושיא

 - \/1ם00005-/ 009

 .ךמש תא דלקה ,שמתשמ םש הביתב .1

 ,הנושארה םעפב .המסיס דלקה ,המסיס הביתב .2

 .הססיסה רושיאל השקב גיצי הס

 (הססיסב שמתשהל אלש תטלחה םא אלא

 'תוווישאה תרוש'ו '/חתה' ן2ת/
 ךסמה תיתחתב סימקוממ תומישמה תרושו לחתה ןצחל
 ,לדחמ תרירבכ .הנושארה םעפב יאוח6סואפ 95 תלעפה תעב

 .לעופ ומס 95 רשאכ דימת ןיעל םייולג םה

 'ה/חתה' 4'רָכת 06 הלוכסה ת/חתה

 , לחתה ןצחל לע הציחל תעב

 לכ תא ליכמה טירפת עיפומ

 ידכ ךל | םישורדה |םיטירפה

 .\ווחשסואפ 95-ב שמתשהל ליחתהל

 עבצה ,תינכת ליעפהל ךנוצרב סא

 לבקל ךנוצרב םא .תוינכת לע

 יהשלכ הלועפ עוציב תודוא הרזע

 .הרזע לע חל ,/!ח6סיא8 95-ב

 גצומ הדוקפ לכ לע ללוכ טבמ

 :ןלהל

 .ליעפהל ךתורשפאבש תוינכתה לש המישר תגצה - תוינכת

 .רבעב תחתפש םיכמסמ לש המישר תגצה- םיכמסמ

 תאש תכרעמ יביכר לש המישר תגצה - תורדגה

 .תונשל ךתורשפאב סהיתורדגה

 ףתושמ בשחמ ,צבוק ,הייקית שופיחל תורשפא ןתמ - שפח
 .ראוד תעדוה וא

 ,ןכות תויסיטרכב שמתשהל לכות .הרזע תלעפה - הרזע

 עצבל דציכ דומלל ידכ ,תורחא תויסיטרכב וא סקדניא

 י/וחטסושפ 95-ב תמיוסמ המישמ

 התא רשאכ הייקית תחיתפ וא תינכת תלעפה - הלעפה

 . 18-05 תודוקפ דילקמ

 קותינ וא ,בשחמה לש שדחמ הלעפה וא יוביכ - יוביכ
 .ךלש

 ןכתיי ,תרחב ןהבש תויורשפאלו ךלש בשחמל םאתהב

 .םיפסונ םיטירפ טירפתב ועיפויש

 תווויסאה תרו6

 עיפומ ,ןולח חתופ וא תינכת ליעפמ התאש םעפ לכב

 ןיב רובעל ידכ .הז ןולח גציימה ןצחל תומישמה תרושב

 .יוצרה ןולחה תא גציימה ןצחלה לע חל טושפ ,תונולח

 תרוש מ סלענ ותוא גציימה ןצחלה ,רגסנ ןולח רשאכ

 .תומישמה

 םיפסונ םינווחמ ,הילע דבוע התאש המישמל םאתהב

 ,ןוגכ ,תומישמה תרושבש עודיה רוזאב עיפוהל םייושע

 הללוס וא ךלש הספדהה תדובע תא תגציימה תספדמ

 תרוש תוצקמ דחאב .דיינה בשחמב למשח תגציימה

 ,תורדגה תונשל וא גיצהל ידכ .ןועשה אצמנ תומישמה

 .םינווחהמ דחא לכ לע וא ןועשה לע םיימעפ חל

 תינכתמ האיציו הלעפה
 לכ ליעפהל ידכ ,לחתה ןצחלב שמתשהל ךתורשפאב

 םילילמתה דבעמ ,ןוגכ ,הב שמשתהל ךנוצרבש תינכת

 .ףדעומ קחשמ וא ךלש

 - תינפת ת/טָכה

 ;תוינכת לע עבצה ןכמ רחאלו לחתה ןצחל לע חל .1

 = | (6) ףיכו םיבשחמ

 ,תינכתה תא הליכמה ,םירזע ןוגכ ,הייקית לע עבצה 2

 .תינכתה לע צחל ןכמ רחאלו



 ₪ (6:) ףיכו םיבשחמ | ₪ (6) ףיכו םיבשחמ

 וא ,הלחתה טירפת תועצמאב הרזעה תא חתופ התא רשאכ הרזע תלנב ק
 , \אוח0סא< 95 לש רייסב וא ,ילש - הרזע טירפת

 טירפתב שומיש תעב \/וחסואפ 95 לש תיללכ הרזע תגצ 1 : ומ
 רובע טז וא רייצ ,ןבתכ ,ןוגכ ,תינכת לש הרזעה וחשסואפ 95-ב שומישלו דומילל תינויח תנווקמה הרזעה
 התוא רובע איה תגצומה הרזעה ,\וחטסיאפ 1 :הרזע יגוס ינש םימייק
 4 | םיוסמ ךילה רובע הרזע -
 לע םיעיפומה םיטירפה תודוא עדימ תקפסמה הרזע -

 -ןסותה תוטנאשכ הר36 6וכיח .ךסמה

 הרזע יאשמ שפחל ידכ ,ןות הייסיטרכה לע חל
 תוארוהה תא אלס ןכמ רחאלו ,אשונ יפל םיצבוקסה - הר36 ת/סק 1

 .ךסמה לע תועיפומה

 ךמסמ תחיתפ - תי)סתא הפיני
 לש הנוילעה-תינימיה הניפבש רוגס ןצחל לע ץחל ₪

 .ןולחה

+ 

 קא בו % .רשיר רשי 0
 . \%1ח608-ב םיכמסמ תחיתפל תודחא םיכרד תומייק +".

 .תוטיש יתש תוראותמ הז ףיעסב

 - ךתורשפאב
 ;ותריציל השמישש תינכתה ךותמ ךמסמ חותפל .1

 ידכ ,הלחתה טירפתבש םיכמסמ הדוקפב שמתשהל .2

 .הנורחאל תחתפש ךמסמ חותפל

- 

1 
 ו

 שו

 - כ
5 - 

.5% 
 א

 צ
 - ךתורשפאב ,ןכ ומכ

 תא רתאל ידכ ,הלחתה טירפתב שפח הדוקפב שמתשהל *

 ;ךמסמה
 .בשחמה ןולח ךותב ךמסמ למס לע סיימעפ וחלל *

 ל ל ו .הרזע לע ץחל ןכמ רחאלו ,לחתה ןצחל לע צחל .1
 .הרזע יאשונ לע צחל ,םיאשונה תסישרל רוזחל ידכ

 / תוינכת ןיב תולקב רובעל רשפאמ /וחטסואפ 95 .תוינכת

 | .תונולח ןיב וא

 - תינסת קכוא קאסא תחיתה ם6/

 ;צבוק טירפתבש החיתפ לע ץחל .1

 הצע

 קורי טסקט םיליכמ הרזעה יאשונמ קלח

 .ןותחת וקב ןמוסמה

 הרדגה גיצהל ידכ ,קוריה טסקטה לע ץוחלל ןתינ דצל ץחה לע ץחל ,תרחא הייקיתב ךמסומ חותפל ידכ 2 - תוינפת ןימ 700א 6/

 .חנומה לש : 2 תא ליכמה ןנוכה לע ץחל ןכמ רחאלו ,"ב שפח" הביתה

. 
. ] 

 יאשונ תמישר העיפומ .ת"קיתה | תא גציימה תומישמה תרושבש ןצחלה לע ץהל ₪ 3%
 .ה וע

 תויסיטרכב שומתשהל ןתינ .היוצרה תינכתה

 עדיס שפחל ידכ ,הרזעב

 .םינוש םינפואב

 ךנוצרבש ךמסמה תא הליכמה הייקיתה לע חל .3

 ךילע היהיש ןכתיי .חתפ לע חל ןכמ רחאלו חותפל

 .תופסונ תויקית תוארל ידכ ,לולגל

 תוטנאשס הר36 6וָכיִח
 - 0ק)יפה

 אג וונו הרוט הרוע יאשו

 | צחל ןכמ רחאלו ,חותפל ךנוצרבש ךמסמה לע ץחל .4
. | 

 5 םייפיצפס םיאשונ שפחל ידכ ,סקדניא הייסיטרכה לע צחל
 5 תא אלמ ןכמ רחאלו ,יתיב.אפלא ןפואב םירדוסוה
 : .ךסמה לע תועיפומה תוארוהה

 , םיכססמ טירפת ךותמ םיכמסמ חותפל םג ךתורשפאב

 וחתפנש םיכמסמה לש המישר תורמוש תובר תוינכת ובש

 .הנורחאל
 .הרזע יאשונ לע צחל ,םיאשונה תוכישרל רוזחל ידכ

 א יי" '(5 | 6ירפת תוטנןומכ קאסא חיה ם0/
"/ | | 

 | | ס סאסא דלקה ,הרזעה סקדניא ךרואל לולגל ידכ |
 4 תלמה לש תונושארה תויתואהמ תודחא ן

 וכוס וחאלו לחתה .רפס לש סקדניאל המודב יונב סקדניאה ' | 1 ו / ל ל 1 .שפחל ךנוצרבש
 ךרע שפחל הסנ ,יוצרה ךרעה תא אצומ ךניא םא
 .רחא

 .חותפל ךנוצרבש ךססמה םש לע ץחל .2

 .תומישמה תרושב עיפומ ורובע ןצחלו חתפנ ךממסמה



 .\אוחנסוש< 95 תא ןיקתהל דואמ לק

 ,תאז תושעל םיכרד יתש תומייק

 םא הלאשב היולת ןהיניב הריחבהו

 תמדוק הסרג ךלש בשחמב תמייק

 /וחשסואפ וא 3א הסרג) ל/וחשסשפ לש

 ((סז \\ סזא שחוק

 הנקתהה ןוטילקת תא סנכה 1

 תא וא ,םינוטילקת ןנוכל 1 רפסמ

 ספס-אסא1 ןנוכל \אוחשסיא< רוטילקת

 להנמב וא םיצבקה להנמב 2
 בוק טירפת לע ץחל ,םימושייה
 .הלעפה לע ץחל ןכמ רחאלו

 < הירחאשכ ןנוכה תוא תא דלקה ₪

 ,() ךופה יוטנ וקו ()) םייתדוקנ

 :המגודל %6וטק הלמה תאו

 ווק

 הנקתהה סאש ךכל בל םיוננ

 ינפל ףסוה ,רוטילקתמ תעצבתמ

 /וח9פ5\ טסקטה תא 36וטק הלמה

 תועיפומה תוארוהה תא אלמ 4

 ידכ ,אבה לע ףחל .ךסמה לע

 .הנקתהה ךילהתב ךישמהל

 לש תמדוק הסרג ךתושרב ןיא סא

 :ןלהלש ךילהב שמתשה ,יוחשסואפ

 הנקתהה ןוטילקת תא סנכה 4

 ווחשסוא< רוטילקת תא וא 1 רפסמ

 .םיאתמה ןנוכל

 תוא תא דלקה ,הדוקפה תרושב 2

 וקו () םייתודוקנ הירחאשכ ןנוכה

 פ6שק הלמה תאו ,() ךופה יוטנ

 4:66 טק :המגודל

 תא אלמ ןכמ רחאלו םחושז שקה 8

 חל .ךסמה לע תועיפומה תוארוהה

 ךילהתב ךישמהל ידכ אבה לע

 .הנקתהה

 העדוה גיצת הנקתהה |תינכת

 גוס תא רוחבל ךממ תשקבמה

 רחב ,חוטב ךניא םא .יוצרה הנקתהה

 .ךרובע רחוב וחטסש 95-ש גוסה תא

 .ולא תויורשפא תראתמ האבה הלבטה

 שומישהש וח0סא 95 יביכר תנקתה

 .רתויב חיכשה אוה םהב

 רתויב תוישומישה תונוכתה תנקתה

 חטשב ןוכסיח ךות ,דיינ בשחמ רובע

 תונוכת תוללוכ ולא תונוכת .קסיד

 ,הדווזמ ןכו ,למשח תכירצ לוהינ לש

 ןרכנסל ךל תעייסמה תינכת איהש

 .עובק בשחמו אשינ בשחמ ןיב םיצבק

 םייסטיסבה םיצבקה תנקתה

 .דבלב \/וחטסוא 95 תלעפהל םישורדה

 חטש םא תישומיש וז | הנקתה

 .דואמ לבגומ ךלש קסידה

 רוחבל ךל תרשפאמ וז הנקתה

 סא .ונקתויש םיביכרה תא קיודמב

 להנמ וא םדקתמ שמתשמ התא

 תא תישיא םיאתהל ךנוצרבו ,תכרעמ

 .וז תוררשפאב רחב ,ו/וחטסואפ 955 .תנקתה

 תנקתה תעב תויעב תולגתמ סא

 56טק/וא[ ףבוק האר ,ו/וח6סוא< 5

 ו/וחוסא 95 - ל ףרוצמה

 ₪9 ((:)  ףיכו םיבשחמ

 א 06 95 .
 תליג רמות

 זאפסש/5-ב םיקחשמה

 ןיא ,דואמ הכורא ךרד ורבע
 .ןכב קפס

 היה רטילוסה הליחתב םא
 תסרג לכב בכיכש קחשמה
 זא ,תיסיסב \\זאססו\5

 ימי רבב ורבע וישבע
 םיקחשמהו ,רטילוסה
 .םיהדמ ןפואב ורפתשה

 וזאספסו5-ל םיקחשמ וישכע דע

 ,800א גג וספתש םיקחשמ דימת ויה

 ומכ ,םיקחשמ רבכ סנשי וישכע זא

 , םאדה טשסחא] ]1[ קחשמה

 .םלש 600-801 םיספותש

 םיקחשמל תונורתי שי
 :(/ זאפ \\5-ב

 עדי םישרוד םניא םיקחשמה ₪
 הציחל - בשחמ תלעפהב והשלכ

 קחשמה ,הלאוו ...ו רבכעה לע הנטק

 .יתועמשמ ישוק םוש ילב הלוע

 קחשמה תא בלשל רשפא דימת ₪

 תואבש תונוש תוירשפא המכ דועב

 ןיזאהל רשפא :הלעפהה תכרעמ סע

 ,קסיד לפכשל וא ,ליבקמב קסידל

 םע דובעל - ללכבו ,תונומת דוכלל

 .ליבקמב םימושיי רפסמ

 איה | 815884 | ,יתעידי בטימל

 יבג לע םיטסווק האיצוהש הנושארה

 ,\1אססו\5-ה סע םידבועש יד.יס

 .ףורדוו ,ןוגכ

 - ףסונ ןורתיו ₪
 ןיא ,הלעפה תכרעמ רבכ הנשיש ןוויכ

 ,השדח הלעפה תכרעמב ךרוצ סוש

 לכ ספותש םסוקמה תדימ ,ןכלו

 ונשי זאו ,הנטק רתוי איה קחשמ

 ,קסיד דרהה לש בוט רתוי לוצינ

 .םוקמה ול רמגנ ןמזמ ,ןמזמ רבכש

 רטילוסה תא | המגודל | וחק

 קדב םעפ והשימ סאה .םסרופמה

 !בשחמה לע תספות הנכותה המכ

 -- 200א-כ ילוא ,הברה אל שממ

 הזה קחשמה סא לבא - יספא ריחמ

 תכרעמ לכ ,סוד תרוצב עיגמ היה

 דוע תספות התייה ולש הלעפהה

 .דחא הגמכ

 , אזאססטש5פ 95 תא וישכע שי זא

 ךרד תצירפ תווהל סצעב ךירצ אוהש

 דע .ובש ןורכיזה לוהינ םוחתב

 ןיכו סי

 זז[

 ו

 - והשמ תולעהל וניצר םא ,וישכע

 תא ךרוצ ובש ןורכיזה לוהינש קחשמ

 בשחמהמ טוחסל רשפאש ןורכיזה לכ

 ,עקתנ היה טושפ קחשמה - ונלש

 .הז תא םירכוז יאדווב םתא

 95 תונולחש המ ,וישכע
 תורשפא יהוז ,ונל תנתונ
 ,ןורכיזה תא תרחא ןגראל
 לבוי קחשמ לכ טעמבש ידב

 ךרד ליבקמב דובעל
 ושזאפ0ו/5-ה

 וישכע תורבוע תורבח רתויו רתוי

 קר  םילעופש םיקחשמ | רצייל

 ,ךכו ,שדחה /זצססוא5-ה תביבסב

 תרשפאמ ,ןכל םדוק יתרמאש ומכ

 לש יברמ לוצינ תאזה הנכותה

 קסעתהל ךירצש ילבמ ,קסידה

 .המודכו ןורכיז לוהינ תויעבב

 םיקחשמה םע המ זא
 לש םייתרוסמה
 א

 ,\זאססו/פ 95-ב ,ןאכ סג זא ,בוט

 קחשל רשפא התעמ :םיוסמ יוניש שי

 זאו ,םדומה ךרד סג 854875 תא

 לש הריוואה לכ תא לבקל שממ

 .יתימא םיפלק קחשמ

 ,םכלש

 תליג רמות



 בגר רידא

 רבכ הז וישכע
 םתסמ רתוי הברה

 .בשחמ קחשמ
 ונל שי תמאב רבכ וישכע

 .םיקחשמ לש שדח רוד
 לש ןיינע אוה לוכה
 לשו יומיב לש ,הסיפת

 .בוט טירסת
 תא ףרטמש קחשמ

 !בי'הרא

 0614-ה שאר ידי לע קפוהש קחשמה

 ידי לעו ,יבלוק םאליוו ,רבעשל

 גלוא ,רבעשל א08-ה ישארמ דחא

 ןחתומ תריציל דחי ורבחש ,ןייגולאק

 ימב דחוימ יביטקארטניא לוגיר

 סנכיהל רשפאמ קחשמ
 ןדיעב 6:14 ןכוס לש וילענ
 ,הרקה המחלמה רחאלש

 - 8תצ08%07 קחשמב דיקפתה
 !יאשחה ןכוסה שממ תויהל

 אוהש קלח שי ,םירפסב ומכ ,ןאכ םג

 ןורתפו םינותנ ףוסיא לש יניעידומ

 חתומ רתוי קלחו ((2ט6) תומולעת

 סע םינפ לא םינפ תותמעתה לש

 תוכמ יקחשמל ליבקמ) ביואה

 .(תויריו

 השק דובעל ךירצ הזה קחשמב

 :דואמ

 .ןופלט

 םידבוע רחא בוקעל ₪ -

 רשא תשלובב סירחא

 .ינשה דצל ורבע

 סוליצב תוחמתהל ₪

 ,םודא-ארפניא

 ףויזב ,הריקח תוטישב

 קשנ ילכב 8

- : .'. 

 ו ב ב
 69 (6:) ףיכו םיבשחמ

 ןתינ .ןייגולקו יבלוק סע ,ינורטקלא

 טנרטניאה רתאל תורישי רבחתהל

 :קחשמה לש

 ווק:

 רארארא .5כ זיה [1 61113510 60

 10 .וזזה]

 יבר םע חחושל ןתינ ,ןכ ומכ

 הצע םהמ לבקלו רבעשל םילגרמה

 .הבוט

 ןויד ירתאל סנכיהל םג רשפא

 ,תועד ףילחהל ןתינ םהבש םיפתושמ

 תועידי לש ינכדע חווידב ןייעל וא

 םירבשמ לע (תמא ןמזב) תויתושדח

 .םיימלוע

 םיפתתשמה לע הפכי הז לכ

 .הלילעה רופיס םע השדח תודדומתה

 :קחשמה ןכות לע תצק

 .תמא ןמזב תשחרתמ הלילעה
 ,המייתסה הרקה המחלמה
 יא לש תיחכונה תואיצמהו
 רבעשל מ''הירבב דיחפמ טקש
 ,תיסורה היפאמה תומצעתהו
 הרקי המ - הלאשה תא הלעמ
 !תואישנל תובורקה תוריחבב

 יכ רמאנ לבקתהש יניעידומ עדימב

 שקנתהל הצור תרתחמ תצובק

 ןכו ,היסורב תואישנל דמעומב

 ויבה יתוריש .ב"הרא אישנב

 אל"-כ העידיה תא וגוויס - 018-ה

 ."תיתואיצמ אלו הנימא

 ידי לע חצרנ ,ןכמ רחאל םייעובש
 ,היסורב תואישנל דמעומה שקנתמ
 המודאה רכיכב הכימת תרצע תעב
 .הבקסומבש

 :קחשמה ליחתמ ןאכ

 .תימואל תופידע תלבקמ המישמה

 תרתחמה תא תולגל :דיקפתה

 עונמלו ,שקנתמה אב הנממש

 ב"הרא אישנב תושקנתה ןויסינ
 .(תועידיה יפ לע ,יירותב אבהיי)

 םיטנכנ קחשמה ךלהמב
 ריתע לגרמ ,ןרו'ת לש םיילענל

 ותועצמאב םיליבומו ,ןויסינ
 םילסחמ ,ודנמוק תוחוכ
 םיחתנמ ,םילופכ םינכוס
 םיתתוצמו ןייוול ימוליצ

 .טוחלאב רודישל

 םימדוק םיקחשמל דוגינב ,םעפה

 םינקחש ופתתשה ןכ םג םהבש

 קחשמה לכ ,דווילוהמ םימסרופמ

 .ידוולוה טרס ומכ יונב ולוכ

 הקדל דעו קחשמל |החיתפהמ

 טרס ומכ הארנ קחשמה ,הנורחאה

 ,תונומתה ,הקיסומה :שדח עונלוק
 .לוכה ,תויבותכה
 חשמ הזש םינייצמ ויה אל םא
 קרס והזש בושחל היה רשפא

 ₪9 (6:) ףיכו סיבשחמ

 תוכיא לבקלו ,םיצור

 תויטמרדל הפיסומ

 0 ז וש

 95- שמתשמ קשממ

 תועצמאב עצבתמ קחשמה
 לע .וב שמשתהל לקו

 רבחתהל תורשפא--םג .שי) 018-ה

 .קחשמה ךסמ ךרד טנרטניאל תורישי

 90 - ישוק

 תוהזל םיצור םא .השק יד קחשמה

 שמתשה ובש קשנ ילכ לש גוס

 018-ה תיירפסל תדרל ךירצ ,חצורה

 קשנ ילכ לע רמוח אורקל ליחתהלו

 .םכתא עיתרי אל הזש ,לבא .םינוש
 .ךרדב םיזמר שי

 90 - םייח ךרוא

 םינוויכ ינשב קחשמה תא יתלחתה

 יתעגה םהמ דחא לכבו : ,םינוש

 סימעפהמ קלחב) תונוש תואצותל

 .(םייחב יתראשנ אל

 93 - יללב

 תיטנתואה הלילעב בשחתהל ילבמ

 ,לוגירו חתמ ירפסל רוכמ ינאש ךכבו

 אוה הזה קחשמה

 ב .וגוסמ דחא טושפ



 ₪9 (6:) .ףיכו םיבשחמ |

 7 - תירבעב '95 תונולח' |
 ימנרטניא ןוכדע

 ןליא-רב ריאמ ר"ד = =

 .העיגמ איה ףוס ףוס
 ,לבקל םתיצר ךב-לכוט תכרעמה

 ךומסל ןתינ דימתוע וזכ תחא
 .םלועומ רויג הרבע ,הילע
 יניינע לב תא להנכ היהי ןתינ
 המ לכ .תירבעב םיצבקהו קסידה
 לבא ,בועחמב םויה דע וניועעוע
 .רתוי הריהמו ,רתו' הבומ הרוצב
 ךא ,תמלשומ אל ילוא תכרעמה

 .העש יפל ,הנממ הבוט ןיא

 ,םויה רבוע אוה .הנשמ אל הז טושפה שמתשמל

 ,תירבעב '95 תונולחי תכרעמל ,רחמ קר ילוא וא

 הלעפהה תכרעמ יכ ,חוטב ףאו ,הפצמ אוהו

 התמדוק לע התונוילע תא חיכות ולש השדחה

 יכ ףא ,הרקי ךכש קפס לכ יל ןיא .םיבר םימוחתב

 ונניא השדחה תכרעמל רבעמה .תחא תבב אל

 תכרעמ יכ בשוחש ימ ומצע תא הלשמו ,'קלחי

 יפ לע לעפת השדחה הנכותה לש הנקתהה

 תאמ לכב שוט 306 18 ןורקיע יפ לע ,הפוצמה

 תויעב הברה דוע ,םתסה ןמ ןכש ,םיזוחאה

 רמוחו לק ,קיתווה שמתשמל ונוכנ תובזכאו

 .בשחמב שדחה שמתשמל

 הסרג ינוכדע

 רחאל ראה תא השבכ 3.1 'תונולחי

 תואסרגב קוש (טעמכ) הל היה אלש

 תסרגל הרבע איה .הלש תומדקומה

 .4 הסרגל יהצפק' םשמו 1

 המוד הז תומדקתה לולסמ ,השעמל

 .05-ה תנכות תומדקתהל דואמ

 ךייצ היה בשחמ לעב לכ ,רמולכ

 ולש הלעפהה תכרעמ תא גרדשל

 יולת) ךרעב ,רתוי וא הנש ידמ

 שומישה יפואב יולתו | ,הנשב

 . .(בשחמב

 ךרדב תכלוה '95 תונולח'ש הארנ

 רתוי םג שמתשמה תניחבמו ,השדח

 לע רבודמ אל ןאכ .תיביטקרטא

 ,(!יתחכש ךיא ,םייתניב) הסרג ןוכדע

 תסרגב | םירופיש לע םא יכ

 .תמייקה

 היורק '95 תונולחי לש הסרג-תת לכ

 ,רמולכ .הלש יהנבמ'ה רפסמ םש לע

 רשאמ רתוי ףאו) עובש ידמ טעמכ

 םש והשימ ,(עובשב תחא םעפ

 תא שדחמ ירציימ' טפוסורקימב

 םירופישל םאתהב הלעפהה תכרעמ

 .עובשה ךלהמב תכרעמב וסנכוהש

 יוליג לש האצות סה הלא םירופיש

 םירופיש לשו דחא דצמ ,'םיגאב'

 ןרציה ידי לע םימוזיה ,הנכותב

 תונכות ירציימ ידי לע ודצמ 'ףחדנ'ה)

 .ינש דצמ ,(תונוש

 אוה רבדה לש ישעמה שוריפה

 י95 .תונולח' לש גורדשה ךילהתש

 ,ול ליבקמה ךילהתהמ ויפואב הנוש

 הלעפהה תוכרעמב עריאש יפכ

 תומדקתהב התע רבודמ .תומדוקה

 ןמזה לכש ךכ ,הנכותה לש 'תלחוז'

 תולעל ןאל בשחמה שמתשמל היהי

 ,900 'הנבמיל 825 'הנבמימ :'התיכ

 .האלה ןכו

 צורי אל יאדווב בשחמה שמתשמ

 רפשל דציכ תוארל םוי ידמ הלהבב

 ,ללכ ךרדב ,ןכש ,ולש תכרעמה תא

 הצורמ היהי אוה |,חינהל שי

 ול היהת אלו ,תמייקה תכרעמהמ

 ,תאז םע .יהתיכ תולעלי הביס

 םיוסמ 'הנבמ' ושרדי תונוש תונכות

 תונכותב לבוקמל המודב ,הלעמו

 לע תוצרכ תורדגומה תונכות ,םסויכ

 .המודכו ,הלעמו 05 5 יבג

 תא שמתשמה גישי דציכ ,סלואו

 תוללכתשמו תוכלוהה תונכותה

 ?םוי ידמ

 תללוכ הניא רצומ לע תוירחאש רורב

 אל רצומה ןכ םא אלא) הסרג ירופיש

 ,םרב .(עצבל היה רומאש תא עציב

 תא | שמתשמה | לבקי | דצינ

 !םינורחאה םינוכדעה

 :הטושפ ךכל הבושתה סויה

 תרבוע ךלש בשחמה גורדשל ךרדה

 .טנרטניאב

 הנכות יכ ךל רבתסה םא ,לשמל

 הכלהכ תלעופ הניא | תמיוסמ

 רתאל סנכיהל לכות ,'95 תונולחיב

 ,תופסונ תורבח לשו) טפוסורקימ לש

 לע אורקל לכות םשו ,(ןלהל האר

 שופיח עצבתש רחאל) וזה היעבה

 .(הכלהכ

 ₪3 (6) ףיכו םיבשחמ =

 :היהי ,110 רף ,6'021 ןורתָהה
 תסרשאומ םיוסא ?סוק 16 ןו6

 6קסתת6 /01 ,016 ה/0ָכהה
 ?פוקה תש '?ירוה'[ היהי תוסס

 היהי ר6ָכ8 יש .0/ / 6ורפה
 ה/טְכהה תכרסא 10 ת= ?ירוה/

 יס 15) הרסחה /6 רתשהוא
 האפ 9ו00 הרק' 00 'תסר0ה[
 תורסקתהה רחש[ רקי00 ,טינ6

 יווק 16 הרוססתה 'חַהְנ 6
 ו₪ לחש ?פוק ₪/% .(תרו6קתה
 .016 ם6חאה 15 ופרוי טייס
 ,תו?יחוופ םתוש מי6/ 6קכתת
 תישאושוש ה)קתה 02כתת י!ושו
 ִרוָבי6 :היהת הפ2ותהו ָ.,0

 .ה/0ָכהה תסרסןומ

 רזע-תונכות

 טנרטניאה תכרעמ תרשת המוד ךרדב

 הלעפהה תכרעמ תנכות תא קר אל

 לכב םישמתשמה לכ תא םא יכ ,המצע

 סיגדהל תנמ לע .םיירשפאה סימושייה

 ארוקה ינפב גיצא | ,וז העפות
 הלוכ תשדקומה תחא 'ןויד-תצובקי
 .י95 תונולחיל



 רבודמ ןיא ,השעמל
 יב ,הליגר 'ןויד-תצובק'ב
 אצויה 'ןותיע' ןיעמב םא
 ובו ,תיעובט תנוכתמב
 לע תועידי תומסרפתמ

 תוטנדחה תונכותה
 תכרעמל תודעוימה
 ,"95 תונולח' הלעפהה

 דירוהל ןתינ ןכיהמ ,ןבומכו
 .תוערב ןתוא

 יכ הדבועה חכונ אלפתהל הביס ןיא

 62000-מ רתוי וז 'הצובקי הנומ םויכ

 איהו ,םלועה יבחרב | 'םייונמי

 תמייקה רתויב הלודגה המישרה

 הליעפמל תמרוגה הדבוע) םויכ

 המישרל 'רוביצל תורישימ הכפהל

 וא ינורטקלא ןותיע ןיעמ ,םולשתב

 .(םולשתב סקפ

 עובש ידמ ןכדעתמ ינא הז ןפואב

 יבחרב וחתופש םירצומל סחיב

 הנכות יכ שוחאו הדימבו ,םלועה

 לכוא ,ירובע תינויח ןכא תמיוסמ

 ךכב אצויכ .תשרהמ 'הדירוהיל לקנב

 תכרעמ תא רפשל דחא לכ לכוי

 תונכותה תאו ולש | הלעפהה

 .החונו הלק הרוצב הילע תוצרומה

 וא ןה תונכותה לכ :יתחכש רקיע

 תודבוע) 5חגזסיאגז6 תרוצב וא םניח

 ןהמ קלח יכ םא ,אלמ ןפואב

 .(תרדגומ הפוקתל תולבגומ

 ,זא-דס6₪ :היורק וז ןויד-תצובק

 בייח הילע יונמ תויהל הצורש ימו

 :לא בותכל

 בותכל קרו ,אשונ ןייצל ךרוצ ןיא

 תא ,סכמשל םאתהב ,בתכמה ףוגב

 :תאזה הרושה

 ך | [₪|₪| =
 םתאש קר אל ,הז ןפואב

 ףא אלא ,הרוקש המב םסינכדועמ

 ידימ טעמכ ןפואב לבקל םילוכי

 .תשרב תושדחה תונכותה לכ תא

 תכרעמש איה רבדה תועמשמ

 סע חבשותו ךלת סכלש הלעפהה

 בצקל םאתהב דחא לכ ,ןמזה

 .ולש ןיינעלו

 סנאל לש רתאל עיגהל ןתינ ,בגא

 ןותיעה לש ירואל-איצומ'ה ,סנויג

 תובתכ לבקלו ,הזה ינורטקלאה

 ןלוכ ,(םייעובש ינפלמ) 'תונשיי

 :תאזה תבותכב

 תשרה יבחרב טייש אל ןיידעש ימל

 םירתא הברה םימייק יכ קר ןייצא

 תודעוימה תובר תונכות םהבו

 תושעל שיש לכ ךכ ךרוצל .הדרוהל

 תשרב '95 תונולח" תא שפחל אוה

 תובותכה תואמ לכב ךרוצ ןיאו)

 .(ולבקתיש

 הכנרדה-תורפס

 םהלש םירפסה ףדמש םכיניבמ הלא

 'תונולחי לע םירפסה לוע תחת ערוכ

 .'צמחה רועיביל ונוכיה - 1

 תפסונ הכרדהל יאדווב וקקדזת התע

 הלעפהה תכרעמל סחיב תינויחו

 ןיא הז ןיינעב םגו ,םכלש השדחה

 תורפס | תמייק .תבזכאמ תשרה

 תכרעמל סחיב הנטק אל תינורטקלא

 ליחתהל ולכות .השדחה הלעפהה

 95 תונולח'ל ולוכ שדקומה ןותיעב

 ,( \\וח95 :אל ךיא ,יורקה ןותיע)

 םתמכחמ והשמ דומללו ןייעל ולכותו

 ישמתשמ יפלא אל םא ,תואמ לש

 תא ונל םישועה ,םלועל ביבסמ בשחמ

 םילעמ סהש ךכב רתוי סימיענ םייחה

 5  ףיכו םיבשחמ

 לכש ךכ ,תשרה לא םהירמאמ תא

 ףאו ,םהלש רמאמב תופצל לוכי דחא

 ,הז ןותיעל עיגהל תנמ לע .ביגהל

 :תבותכה לא וטייש

 ו

 רמוח לש ימוי ןוכדע םש תוארל ולכות

 רושקה אשונ לכ לע תובתכ ןכו

 .םכלש השדחה הלעפהה תכרעמב

 וכרד תא לחה אל הז םוחת םג ,ןוכנ

 ,סויכ יכ המוד ךא ,'9פ5 תונולחיב

 שומישה השענ ,טנרטניאה ןדיעב

 רתוי הברה השדח הלעפה תכרעמב

 היה רשאמ יתודידי רתוי הברהו חונ

 םיבשחמב קוסעל ונלחתה תע בצמה

 .80-ה תונש תישארב

 םוביסכ

 ןדיעב תלעופה ,השדח הלעפה תכרעמ

 בלל הכרד תא השעת ,טנרטניאה

 ,הברהב החונ ךרדב םישמתשמה

 הלעפהה תונכות תרידחל האוושהב

 .יטנרטניא-םורטה ןדיעב תומדוקה

 ןייטשנייפ ינב

 כו/ייתַנוכ ]כשיפ
 2/\וי//2 22/21
 ₪ תק

 ש א 00% 5 5

 יאמבה טס לע בש
 ןונכתב לחתהו דווילוהב

 היצמינאה טרס
 .ךלש ידממ תלתה
 בשחמה תא ךופה
 םיטרס ןפלואל יתיבה
 תנכות תרזעב ללכושמ
 35 אוס/זמ אאא

 .ץזאפ0סו/5 95-ו

 הנכות איה 35 אוסטזמ אזגאתא

 תדעוימה היצמינא יטרס תריציל

 .דחי םג םירגובו םיריעצ םידליל

 ילעב ,הלעמו הנומש ליגמ לחה ,םידלי

 םילוכי ,תויתונמא תויטנו ןוימד

 תורומש ויהש תויורשפאמ תונהיל

 םיטרס יאמבל הכ דע

 .יעוצקמ

 תא תכפוה הנכותה

 ןפלואל םכלש בשחמה

 .ללכושמ סיטרס

 רשפא הנכותבש םילכה תרזעב

 ידממ תלת היצמינא טרס רוציל

 : - ללוכה

 ;סוליצ ירתא רסירת ₪
 ;הניצס לכל סוליצ תויווז 30 ₪

 ;תוריוצמ תויומד 40 ₪

 ;םיילוק םיטקפא 350-מ רתוי ₪

 .םידחוימ םיטקפאו לוק יספ 220 ₪

 ,ןבומכ ,רשפאמ םיעצמא לש הזכ רשוע
 ןוימדה דיכ םינוש םיטרס רוציל
 .םירצויה לש הבוטה

 [ש'/000 :הקו2ס
 22 י/לוָמ

 סלואכ יונב 35 אוסצזמ אזג אמא

 אצמנ םיעלקה ירוחאמו | עונלוק

 ,הנכותל םיסנכנ רשאכ .םיטרס ןפלוא

 ."סילופונוימדייה םלועייל הנימזמ איה

 םיעלקה ירוחאמ לא סנכיהל רשפא

 וב שיש ןפלוא ךותל ,עונלוקה לש

 :הדובע ירדח העברא

 אוצמל רשפא םש - .א1]ל 99% ₪
 .םיטירסתל תונויער

 תיחמומ הדלי - [י6קי/ק5 9% ₪
 ,טרסה תנכהב תרזוע ינאלמ סשב

 םיקירטו םיפיט הברה תפסותב

 .ליחתמה יאמבל םידעוימה

 רוציל וליפא תרזוע איה

 הקפהה תרבח רובע וגול

 .התוא גצייל םירחובש

 השיג וב שי - 9699 ₪

 היצמינא ילכל

 םינכתב רוחבל רשפאו םימכחתותמ

 םיילוק םיטקפאבו םיידממ תלת

 .טרסה תריציל

 ₪3 ((:) | ףיכו םיבשחמ

 הנוקהה רדח והו - [969 ₪
 םסירבח ןימזהל רשפא סשל ,יטרפה

 םיטרסב תופצל ידכ ,החפשמ ינבו

 .םירצויש

 ןץא 35 אוסצזמ |אזגתעא-ל

 תויורשפאה ,ןכלו ,םיעובק םיטירסת

 ןוימדה תדימכ ןה הנכותה העיצמש

 .תולבגומ יתלב - םצעבו ,רצויה

 אוצמל רשפא ,הגאד לא ,תאז םע

 =  יאמבל השורדה הרזעה לכ תא הנכותב

 .ןושארה וטרס תריציל ליחתמה

 ילכ תועצמאב השענ הנכותה חותיפ

 סהבש ,םימכחתותמ םיידממ-תלת חותיפ

 םיטרס תריציל דווילוהב ושמתשה

 קראפייו ייהכסמהי"י ומכ תופוק ירבוש

 ."הרויה

 !!דאמ תצלמומ
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 רומוה

 בשחוממ

 לאיסרג ידע

 הנכות לש המטנ עודמ
 אוה '96 תנשב האציש
 ?'\/וא 95'

 סוסרפב 'תמאי לש גוס והז ,ןכבו

 לש בלחה ינוטרק תא תצק ריכזמש

 :םהילע בותכש הבונת

 םתסה ןמ .ייירט בלחי'

 ןיבהל םירומא ונחנא

 ריאשנ סא םגש הזמ

 רבדמב בלחה תא

 אוה םייעובשל הרהס

 ,הארנכ .ירט ראשיי

 .ןוקיליסה ללגב

 הר, השוע המוד רבד
 ןאכש אלא) טפוסורקימ

 ,הארנכ | ,םיינכט | םיצוליא | ויה

 רסוחיב ןאכ תפלחתמ ליינה 'תמא'הו

 .(רומח תוחפ ,ונ .יקויד

 ואציי הארנכ םה ,'פ7 ,האבה הנשב

 ?ןנולתהל המל לבא .\/זא 96 םע

 םיצור ,לוכה ךסב ,טפוסורקימב

 םצעב המ זא ,הנשב םיריעצ שיגרנש

 רשאמ לוז רתוי הברה הז !ךכב ער

 .םינפ-סרק חורמל

 ?סוטפ 8 סוּגְע הז המ

 רומאש ,ו/1א 95 תונורתימ דחא והז

 תא ןיקתהל שמתשמל רשפאל

 הנכותהשכ ,םוקמב וב הנכותה

 היצרוגיפנוקל המצע תא המיאתמ

 .תמייקה

 !דבוע הזו

 לע וא 95 תא יתנקתהשכ ,לשמל

 הנכותה יל העידוה ,ילש בשחמה

 5000 או₪847 םויטנפ בשחמ יל שיש

 .קנבב רלוד דראילימו ןורכיז 200 סע

 תא תועטב יתלביקש חינמ ינא

 .סטייג ליב לש תיטרפה הסרגה

 הזל םיארוק ,תאז תמועל ,בייהראב

 הז לבא (ללפתהו ןקתה) וטפ 8 קזחצ

 הרזח לש לג וישכע םש שיש ינפמ קר

 .תורצנל --

 סינעוט | םיפיטמהמ | םידחא ו -

 זאססשפ הלעפהה תוכרעמש

 .רודה יאטח לע שנועה ןה ₪05-ו

 ...םאאתס

 םג \ווא 95-ל עי םאה |
 ?טנרטניא ילב

 תונקל ןתינ אל סויה ירה ,ןבומכ

 ,לומתא .טנרטניא ילב רבד סוש

 סע סילכ ןובס יתינק ,המגודל

 רשפתהל ןכומ יתייה .יפרג טנרטניא

 ,ןשיה רודהמ ,לוז רתוי והשמ תונקלו

 לש רויצה םע הזכ - םיעדוי סתא

 יל ורמא לבא ,/ץזש סע קר - "המא"

 .םתוא םירציימ אל רבכש

 םיגאב שי םאה
 הלעפהה תכרעמב
 ?השדחה

 םא .גאב םירידגמ םתא ךיא יולת

 ףוג לעב קרח אוה גאב םכתעדל

 םייפנכו םיכורא םישוחמ ,חוטש

 ולבקת ןכ םא אלא) אל זא ,תומוח

 המכ תחנומ התייהש הנכות וזיא

 סא לבא .(ןסחמ הזאב םישדוח

 ,האיגש תועדוהל ,תולקתל סכתנווכ

 יתלב תותיוועלו םיפוצפצל

 .ןכ זא ,בשחמה לש תוינוצר

 ילב הנכות יכ .ןכ ךיא דועו

 ילב סוס ומכ הז םיגאב

 .םיגאלפ

 םיגאב ןיב ןיחבנ ךיא
 תילגנאה הסרגב
 הלאכ ןיבל תירוקמה
 ?תירבעה הסרגהמ

 םישבול | םייאקירמאה | םיגאבה

 .אוזצ םיאורו יספפ םיתוש ,סני'ג

 תמועל ,תירבעה הסרגה לש םיגאבה

 ותוא םיאורו םיתוש ,םישבול ,תאז

 .לאמשל ןימימ לבא רבד

 ריחמהוע יוכיס טני םאה
 ?דריי

 .היינבה תומושת דדמב יולת הז

 ?רווטנק הז המ

 םלשל ךירצ והשימש ךכל רושק הז

 ליב לש תיבה לע םידבועש םילעופל

 .סטייג

 - ולאה תובושתה ,דיגת

 !תויניצר

 .אל שממ

 וניא ולא תורוש בתוכ

 ,הבתכה ןנותל יארחא

 ריהצמ אוהו

 לב יב תאזב

 ןיבל הניב רשק

 אוה תואיצמה
 .טלחהב ירקמ

 1996 יאמ ,53 "ףיכו סיבשחמ"
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 םיננסמ סא ,םלוא ,םילוצלצו שער

 ןולמס םע םיראשנ ונא ,הלא לכ תא

 סםויסל דע דסח לש עובשו ,דיב דחא

 .קחשמה

 יקחשמל איה יתנווכ ,ןיבה אלש ימל
 .םינורחאה הימודו י'פזתאמ \"

 ירואסאסאו הי
 רבקהמ רפוח אוה .הנוש
 ,םינולמסה ?וביר תטיש תא

 לע הברהב השקמש
 יאדווב םתא - קחשמה
 ,תחקל ,רבדל :םירכוז

 הלמ - כ''הסבו ...שמתשהל
 תרבחל דואמ הבוט
 אלש ,'6 דאי
 ,הרוחא רוזחל ושייבתה

 קחשמש הפוקתה לא
 .השק היה

 הווהמ ,תאזמ דבל

 בולישה תא - י"ואסאסאו מח"

 דצ לש  ,יתניתבמ ךפ לכ שקובמה

 ףסונב ,ןיוצמו .םישרמ ,קזח ינכט

 ,םיישממ םירגתאלו תודיחל ,הלילעל

 קחשמה והז ,יתעדל
 החלצהב בלשמש ןושארה

 ינש תמלשומ טעמבכ
 הנורחאל ואבש םיטנמלא

 .הז ןובשח לע הז

 תרבחב ש ךכל איה ,ןבומכ ,יתנווכ

 תא וחיזה אל "6 ק0את7

 םיאמצש ,ונלש םישיגרה םישוחה

 ,הלאכ וקפיסו ,תויווחלו שוגירל

 .תויומבב

 דבלש = ,ינלז .ר'גור תא בוש ריכזנ

 תויזכרמה תויומדל ומרת ונממ

 ,רניפס טנרב (!ףסכ ולביק - יומרת)

 הטילול ,י'םיבכוכ ןיב עסמיימ הטד

 סיעודי סלוכ ,ןמלרפ ןורו 'ץיבודיווד

 .סש ילעבו

 הלילעה רופיס

 ,"סאסאסא[451ם8"-ה אוה ,הדרוק הנר

 וניה ,ןקחשה דמציי הילאש תומדה

 ותיללח תא ריבעמה ,שרפש ןעדמ

 סופתל ךלוהו יטמוטוא | סייטל

 רדש עירפמ ותנש תא .הלק המונת

 םיבכוכה  דוחיא םעטמ טלקנש

 .הזכ והשמ וא ,תומלועהו

 לש בצמב םסיאצמנ םיבכוכ רפסמ

 .ןיטולחל םיאופק ,רמולכ ,סיסטס

 ,הרוחא וא המידק םהב זז אל ןמזה

 והשימ ,הארנה לככ .סידדצל אל םגו

 לש "יםלועה חתפמ'יב שמתשהו אצמ

 םסינכהל תנמ לע ,םינושה םיבכוכה

 .ןואפיק לש בצמל

 אשונהש סושמ םסג ,טילחמ הדרוק

 גו תיעדמה הניחבהמ ותוא קתרמ

 לא תאצל ,ףסכ ול ועיצהש סושמ

 בצמה תא רוקחל ,הלאה תומלועה

 .דובאה ןמזה וק תא ריזחהל תוסנלו

 תא אוצמל ךיוצ - ןושאר רבד

 .םינושה םיבכוכל םלועה חתפמ

 םישנא יפלא לש םהייח
 אל ,םלועל ונקדזי אלש

 אלו ולחי אל ,ותומי
 .ךב םייולת - ולבסי

 יקחשמב לצונ רבכ הזכ הלילע רופיס

 תאז לכב םלוא ,בשחמה

 חילצמ יי אסאסא[ 45דהי'

 תופסות רפסמ ללוכ אוה .ןיינעל

 אשונש ייקובקבב ןמז" ,ןוגכ ,תודמחנ

 ךלהל ול רשפאמש המ ,הדרוק ומיע

 רפסמ רצוי רבדה .אופקה םלועב

 ,םינכוסמ סג סלוא ,םידמחנ סיבצמ

 - םיתעל

 איהו ,האופק רופיצ דיל רובעל ןתינ

 םסוחתמ אצתש דע ףועל ליחתת

 הב ללעתהלו ,בוש אפקתו העפשהה

 ףצר תא עירפהל ,ןבומכ ,וא ,תצק

 ןברוחו סרה איבהלו יטקלגה ןמזה

 .ולוכ םוקיה לע

 הדומצה תרזועה ,רטסיג הנשיו

 השיג תלעב ,הדרוק לש תבשחוממהו

 .רוזעל ןוצר הברהו הנימב תדחוימ

 תומלוע הברה םנשי
 הלועמ הקיפרג ,רוקחל

 ,לילצ ,תננגוסמו
 ,ינלז ריגור ,הריווא
 ןמז הברה ,הברהו

 ןוויכ ,קחשמ

 ייטחסאסא[ג51 ה -ש

 ,השק קחשמ אוה
 .לוניש םשל

 !ןיוצמ

 תברעמ תוטנירד
 הלעמו 486 כא 33 בשחמ
 ימינפ ןורכיז 8 אז
 הלעמו 0005 0

 פפה םאות ןסמ סיטרכ

 לוק סיטרב

 קסידה לע םייונפ 35018 דע

 האלמ הנקתהל חישקה
 תוחפל ,הלופכ תוריהמ 60-01

 " 8 92- הקיפרג
 .ללפ .ךרדב הלועמ ףאו תניוצמ

 הקיפרגה לש דחוימה ןונגסה

 תואְריהל תויומד רפסמל םסרוג

 - ם"הסב ךא ,טעמ תויתכתמ
 ₪ .םישרמ

 ו" 8

95% 

 כל קחשמ לכ םיכפוה
 = יס ק810אפ5" לבא
 = ,"םימח | םישקמ"

 וצ שי .םינולמסכ
 בכעה לע ףוריטב
 .לברוסמ .יוצרה

 ידוחיי יפרג ןונגס דצל =
 7 ו : 1

 יתכרעה ךכ לע .תונווח ראשו

 8 רשפתמ יתלבה

 ו



 כ" נו בוי :קחשמש ימ 0-2 . תושרל םידמועה קשנה ילכ / ו
 75 - הקיפרג ;5דזאסמא רצ: ]ז ]ז 4 וטו ז.זאמ , :םיליט יגוס 2 : 6 %

 4 ולוזרב א ו היירי תנוכמ - תרשרש עלקמ ₪ ן - 46 <
 ;הריהמ

 ביוא יליט טיסמה הנגה יעצמא

 .(ז1.א₪5) םירונ ארקנהו

 אלש לולע םירונהו םיליטה רפסמ

 ךכיפלו ,ןיועה ןקחשה תא קפסל

 הדשב קשנ ילכו קלד אוצמל ןתינ

 .ברקה

 ימ הניא ,ליט

 .תומישמה רמגל דע ,ןורקיעב | ענמיהל ידכ ,ךומנ סוטל יאדכ
 םיניוע סיט ילכ םע תושגנתהמ

 6 / ו קלדה לזאי ןפ ,ןמז זבזבל ןיא
 דואמ הרצק תרבוח \

 סיאצומש רבד לכ םירהל

 םע קלדה תיאשמ תא רוצעל

 תרשרשה עלקמ

 דע ןיתמהל שי - םירונב ךוסחל

 .רועבל קיספי ררחושש רונהש

 םיליט. וטיסי םירונה ,ללכ ךרדב)

 ךומסל יאדכ אל ךא ,םלולסממ

 (.100%6-ב םהילע

. 
. . 

 ולי ומושמל צער טיקושמב ןיכוימ סייט קל - קחשמ3 קנת
 ו נה ]2 5 ךותו .בינאה יזוקל רבע רשטפש הטחלמ ייובש

 . 4א] תאו .25-3865%אווזל דבעמ 0 \

 טייטרכ 550 \ יוליה סילחיומה ינו סיס ילכ וב .תורחא בקרק תורטמו יוא יסלסב
 ./034 ךסמ ₪ . 7 2 ,:2ומיע

1 
. 

 לוק סיטרכ 60-80[ 005 0

 היצפוא .50שח0 ₪! סאות

 וניא קחשמה .קיטסיו'ג םע קחשמל

 אלא ,חישק קסיד לע הנקתה שרוד

 .60-אסאַו-המ תורישי לעופ



 32 ימעמ ךשמה

 ם יז ₪ ר

 יסגול לאכימ א

 טירטסל ןמזה עיגה
 קחשמ ,2 רטייפ

 רתויב בוטה תוכמה 8
 (תוחפל ,יתעדל)
 שי ./(?-ב םייקש

 :לוכה הפ
 ,םימסק ,תוכמ

 ...תויונמוימ
 !םיכחמ םתא המל

 !אורקל וליחתה ;

 !ארקמ

 .הלעמל - ₪]

 .הטמל - ₪
 .המידק - ץ

 .הרוחא - ₪ "%
 .תולעמ 360 לש בוביס - ₪01]

 .ףורגא - .
 .הטיעב - ₪

 .ףורגאה ישקמ לכ לע חל - \ןו ץ "
 .הטיעבה ישקמ לכ לע \חל - וו

 ןוויכ קזחה -("זוהזישש

 .תוכמ תרדס - ובמוק

 5ק6ז - (ס)

 5טקשז-ה תוכמ לכ ₪

 .בהבהמו

 תולוכי

 אלמ 5טקשז-ה דמשכ קר תושעיהל

 רתויב תירלופופה תומדה אוה ןק

 תלוכיה םע ,םירחאה םימחולה לכמ

 השוע אוהש ןמזב .המידק קנזל ולש

 סופתל לוכי אוה ןוקרדה תכמ תא

 תכמ םא ,םינכומ אל ויביוא תא

 ול שי ןיידע ,החילצמ אל ןוקרדה

 .ינבצע ובמוקל תויורשפא הברה

 ם סט = :שא רודב

 ,ס,כש ץ :ןוקרד תכמ

 ש,פת,ס,א :תבבוסמ הטיעב

 סמ ₪,א :תיבוביס הטיעב

 עס פט יס מש שץ :(ס) ןוקרד תכמ

 :שלושמ ובמוק

 דימ ,קזח ףורגא סע ביריה לע ץופק

 תא עצב זאו ינוניב ףורגא םע ףוקת

 .ןוקרדה תכמ

 :ינחצר ובמוק

 ינפל אלמ תויהל בייח 5טקשז-ה דמ)

 ףורגא סע צופק ,(תאז עצבל הסנתש

 הקזח הטיעב טעב דימ | ,קזח

 .(ס) ןוקרדה תכמ תא עצבו תופפוכתהב

 וו :ויר - 2

 . לכמ תנטאמ תומד אוה ויר

 " ביריל ותוא ךפוהש המ ,תוניחבה

 ןתוא תא ךרעב שי ןקלו ול ,השק

 ּ₪ :םינטק םייוניש םע ךא ,תוכמה

 המ ,תוקזח רתוי ויר לש ויתוטיעב

 תובבוסמה תוטיעבה תא ךפוהש

 * ₪₪ .תונכוסמ רתויל
 ולש ןוקרדה תכמ ,אוה לדבה דוע

 | תישענ אלא המידק ותוא תקנומ אל
 .! וילע ןגמש רבד ,ןוסכלאב רשי

 .תויריווא תוכממ

 שס ספ: ,ש :שא רודב

 8 ,ס8 סם סת. ,ץ :הבהל רודכ

 כ, ץ :ןוקרד תכמ

 ם,08 8 א :תבבוסמ הטיעב

 ם ,סז יס סת ,=ץ :(ס)שא רודכ

 :ינחצר ובמוק

 ,(אלמ .תויהל בייח 5טקשז-ה דמ)
 דימ ,קזח ףורגא םע ביריה לא ץופק

 תא עצב ,ףוסבלו תופפוכתהב ףורגא

 .(סנשאה רודכ

 :שלושמ ףורגא ובמוק

 קורז תחנתשכ ,קזח ףורגא םע ץופק

 ןוקרד תכמ םע םייסו קזח קפרמ

 .השלח

 5.1003 :הדנוה - 3

 ' | א 8 ל לז 7 |

 הקינכטה .קחשמה לש לודגה שיאה

 אלו תוילטורב תוכמ לע היונב ולש

 ךא יטיא דואמ אוה .תונמוימ לע

 םע בר יד קחרמל עיגהל לוכי

 ותוא ךפוהש המ ,ויפורגאו ויתוטיעב

 בוט ךכ לכ אל אוה .הקזח תומדל

 לוכי אוה ךא ,בשחמה לומ קחשמב

 התאשכ תוריהמב ברקה תא םייסל

 .רבח םע קחשמ

 ם יז [₪ ר

 וז86-כ ]א :ומוס תציחל

 תורצק תוציחל :םיריהמ םיפורגא

 .והשלכ ףורגא לע

 סת כ סמ ם ,ץ :בירי תפעה

 (ההז26-8 ,",> :)(דפרוט

 (וגזק6-8 1 8 =, :(ס)ךלהמ

 - :לופכ ובמוק

 ינוניב ףורגא קורזו וז

 .החיגנ ןתמב דימ ךשמהו

 :שלושמ ובמוק
 צאחל ,התיחנב ,קזח ףורגא סע ץופק

 תויכרב יתש ליבשב הקזח הטיעב

 .תופוצר

 :יל ןא'צ - 4
 (יתטת-1

 7 זזזקעק ץ 7

 תנכוסמ הבירי איה תיניסה יל ןא'צ

 תויריוואה היתופקתה ללגב טלחהב

 'תפפועמה רופיציה תטיעבו

 הנמז בור תא הלבמ איה .תינלטקה

 הרטמל התוא ךפוהש המ ,ריוואב

 תומד איה ,הז ןורסיח תורמל .הלק
 .רתויב הדמחנ

 6הז86- =, :שא רודכ

 תורצק תוציחל :תוריהמ תוטיעב

 .יהשלכ הטיעב לע

 גזפ6-0 ,11,א :תבבוסמ הטיעב

 6 והזק6-ם א :תיבוביס הטיעב

 (יןוטז6-8 = ₪ = ,א :(ס)ךלהמ

 :שלושמ ובמוק

 חלש התיחנב ,קזח ףורגא םע ץופק

 הטיעבב םייסו | ינוניב ףורגא

 .תופפוכתהב תבבוסמ

 :ינחצר ובמוק

 התאש ןמזב ,הקזח הטיעב םע אופק

 קוידב ,תבבוסמה הטיעבה תא ןעוט

 קזח ףורגא חלש ,העונתה עצמאב

 .םייסתש ינפל

 7.3016[ :ףיגנז - 5

- 
 75 צער צצה שר

 תובכרומ תוכמ םע תומד אוה ףיגנז

 .תוינסרה תאז םע ךא תוכבוסמ ידו

 תודוקפ תושרוד ויתולועפ לכ

 הליחתב ותוא ךפוהש המ ,תוקיודמ

 ירחא לבא | ,הטילשל השק

 סחולל ךפוה אוה ,םילגרתמש

 תופעה לש הרדס ול שי .הלועמ

 תיצחמכ ןקורל תולוכי רשא תולטהו

 אוה תאז סע לבא ,ביריה לש וחוכמ

 .םשוגמו יטיא םג

 + ,סש,ם,ץ :(ס)ףורגא

 .בורק ₪01[,א :טקלפוס

 .בורק א01!,א :חוכ תצצפ

 ||: :הפעה + המרה

 סו! אס! ,ץ :(ס)ךלהמ

 תלילצ םע ופק :עבורמ ובמוק

 קורזו ףפוכתה התיחנב ,םייכרב

 השלח הטיעבדוע חלש ,שלח ףורגא

 ,תעגופ הטיעבהשכ ,זאו תופפוכתהב

 .הפעה+המרהה תא עצב

 :דמחנ ךלהמ

 ןכמ רחאל ,ינוניב ףורגא םע ץופק

 .םיפורגאה לכ לע תוריהמב חל

 1גח%ג :הקנלב - 6

 תינחצרה תומדה הארנכ אוה הקנלב

 תומדה םסג - הארנכו ,קחשמב רתויב

 הבחר הרדס ול שי .חצנל הלק יכה

 רזועש המ ,רצק חווטל תופקתה לש

 ,תוריהמב יד הפצרל ביוא ליפהל ול

 רשא ,ריוואב םייולת ויכלהמ לכ ךא

 ןמזב רתויב עיגפל ותוא םיכפוה

 .התיחנה

 . 6יובז26-₪ =, :לוגלג

 (והזקס- ,11,א :ינוסכלא לוגלג

 ּת 6וגזט6-8 א :ירוחא דעצב לוגלג

 . "* ףורגא לע תוריהמ תוציחל :לומשיח

 ם .והשלכ

 ₪ וו ק :חוגינ

 = והזק6-8 ים =: :(ס)ךלהמ

 :שלושמ ובמוק

 / ,הקזח הטיעב םע הציפקב לחתה

 .- םייסו ינוניב ףורגא חלש ,התיחנב
 .תופפוכתהב קזח ףורגאב

 ו :למשחמ ובמוק

= 

 , עצב דימ זאו ,ינוניב ףורגא סע ץופק
 רו .לומשיחה ךלהמ תא

. 

 (+11116 :לייג - 7

. 

 םיבוטה םיכלהמהמ המכ שי לייגל

 תטיעב .קחשמב רתויב םיליעיהו

 בור דגנכ המיהדמ וולש קרבה

 םיתעל איה .תורחאה תויומדה

 ,םינכומ אל םיבירי סופתל הלוכי

 תופקתהל םיחותפ םסתוא ךופהלו

 ואמ הבוט תומד אוה לייג .תופסונ

 י הל ונממ תענומ ותוריהמ ךא

₪ 

 ּה

ּ₪ 

 .םלשומ

 (יתגזפ6-,11,א :קרב תטיעב

 גזע6-8 =, :שא תחלצ

 גזפ6-סמ קש סמ א :(ס)ךלהמ
 צא :עבורמ ובמוק

 ,הטמ ןוויכל ןעטו ביריה לא ףופק

 קזח ףורגא לע ץחל תחנתש ינפל

 הובג ףורגא חלש תחנתש ירחאו

 .קרבה תטיעב תא עצבו

 2 רטייפ טירטסל םיזמרה ךשמה
 לש אבה ןויליגב ועיפוי

 ייףיכו םיבשחמ"



 ותבתכ המסרפתה ,(66-64 'סעע ,1996 לירפא ,52 'סמ) םדוקה ןויליגב
 ךותמ קרפ והז ,השעמלו ,תשרה לע תירבעה ןיינעב דוהיסע רהז לש

 ,(74-69 'סע) 16180806 2 םע םישלוג - טנרטניא' :ןיול רוצ לש ורפס
 .תשרב םישלוגה לכל הבוח רפס

 ינויסינמ ןכש ,תשרב תירבעה תייעבל תורעה ףיסוהל ןאכ יתנווכב

 .הנטק אל היעב הווהמ תירבעה ,תשרה יששמתשממ םיבר םע ייתוחישמו

 תירבעהש ךכב הליחתמ היעבה

 הביסהמ ,תשרל :תיעבט' הניא

 - הטושפה

 ;לאמשל ןימימ תבתכנ תירבעהש

 ןתרוצב תונוש הלש תויתואהש

 .(תויניטל=) תוילגנאה תויתואהמ

 הנוכתה בקע תוכבתסמ ולא תויעב

 :קויד רתיל וא) 'תונולח לש

 תירבעל סחייתהל ,(0005-ה

 ,תשרב דחי תועיפומה ,תילגנאלו

 .תודרפנ תופש יתש לאכ

 - תיפוסה האצותהו

 ילב תירבע תוארל רשפא יא (א

 1 ;תירבעב םיטנופ

 תא סיפדהל וא אורקל רשפא יא (ב

 ילב ,תירבעב הכלהכ טסקטה

 ,בוזענו) 3.11 תונולח לש הכימתה

 .(95 תונולח תא ,העש יפל

 ,לוכ םדוק ,ןומט ךכל ןורתפה

 ידי לע ורצויש םיירבעה םיטנופב

 רחאל ,ןכאו .םינוש םיחתפמ ינש

 םסכל וצעיש יפכ ,םיטנופה תנקתה

 הדובע תביבס ךותבו ,תושעל

 הלא טעמל) תירבע-תכמות

 תונהיל םיצורהו ל"וחב סיבשויה

 ןתינ ,(םילוכי סניאו תירבעהמ תצק

 .תשרב תירבע תוארל

 <-- | ל / . י * | % /
. / 17 \ | 
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 ..תשרב םיירבעה םיטנופה ,רמולכ

 םינפוג -וד .םיטנופ ,תמאה ןעמל ,םה

 א רכומ וניאש דוחיי ילעב םיינושל

 8 םימושיייה לכב (תכרעמלו) כל

 .םירחאה

 ₪ :םינקתומ םינפו1

 סיטנופבש תודחוימל בל ומיש ,בגא

 םכלש םירחאה םיטנופה לכ .הלא

 .תילגנאב וא תירבעב וא סניה

 םילילמת דבעמל סנכינ םא ,לשמל

 ידיוד תויתוא תא תונשל שקבנו

 תויתואהש ירה ,16 לדוגל 12 לדוגמ

 טסקטה ךותב תויוצמה תוילגנאה

 השעמל ןה ירהש ,הנינתשת אל

 ,וחו66 ,הנוש םשב םייורקה םיטנופ

 .ןוידה ךרוצל

 ךסמה לע גיצה? ןחינ רשא גרודמ 997 ןפונ והז
 .תספדמב טיפדהלו

 .49 א :וניה קסידב ןפוגה לדוג

 םיופוג

 :םינקתומ םינפוג
₪ 

 ו

 המגוד
]| 

 123 אבגד קרשת |

 ךסמה לע גיצהל ןתינ רשא גרודמ זזש97ע₪9ָ |פוג והז
 םינפוג תגוצת .תספדמב סיפדהלו

 . 36/8 :וניה קסידב ןפונה לדוג 3.11 תונולחב

 םינפוג
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 ינש ןיא ,םצעב ,המל
 רתי לכב ומכ ,םיטנופ

 - ?םימושייה

 היולת ךכל הבושתה ,הארנה לככ

 הפשה ,אזאוז. תפש לש התשלוחב

 ןויליגב- הילע הבתכ) תשרב תכמותה

 תורשפא ןיא וז הפשב .(51 'סמ

 ידבעמב ומכ ,טנופה גוס תא רידגהל

 קר רידגהל אלא ,םיליגר םילילמת

 ,ןכ לע .המודכו ויבוע ,ולדוג תא

 טנופ איצמהל םיטנופה יחתפמ וצלאנ

 תבתכנ תירבעה ,חכשנ לבו) ינושל-וד

 דוע השקמה הדבוע ,יהכופה' הרוצב

 .(רתוי

 זודאוז, תפשו הדימב
 םייק ,חתפתהל ףיטות
 וז הדבוע ןכאש יוכיס
 ,רמולכ ,הנורתפ לע אובת

 ינש ןיקתהל שקבתנ
 לכונ :בטומ וא ,םיטנופ

 םינפוגב שמתשהל
 תנקתה אלל םימייקה

 .והשלכ ידועיי טנופ

 ,ללכתשת אל 141[, תפשו הדימב

 תונורתפב שמתשהל לכונש ירה

 לע ונל קפוסמש הז ןוגכ ,הנוש גוסמ

 ישגד תאיצממ ,'ןוויכ: תרבח ידי

 תונמדזהב ךכ לעו) תשרל 'ןפדפדיהו

 םא ,העש יפל ,םלואו .(תרחא

 הבוח ש ירה ,ונל שיש המב קפתסנ

 םיירבע םיטנופ תנקתה עצבל

 הלא | םיטנופ ,בגא | .םיידוחיי

 ךא | ,א6ו80806 1.-1.22 -ל םימיאתמ

 ןאטוטספק6-ל םימיאתמ םניא םה

 .2 הסרג

 ,תונלבסב רזאתהל שי וז הסרג רובע

 לש רתוי חלצומ ןורתפל םג ומכ

 .'פ5 תונולחיב תירבעה

 6 06 חו

 1.2 ךותמ ירבע-ילגנא ןפוגה תגוצת

 \/פפ [16פ16 א0ח05] =
4 

/ ] 6 

 = די ספ [וספזסא 0 טו[ 4]
 = |ןדק \/ספ ![!6פז6% 0ח058 | =

1 ₪ 

 מ
 תילגנאהו תירבעהו ליאוה םינפוגה תא גיצהל תלגוסמ אל תכרעמה

 .דחיב םינפוג ינש גיצהל ןתינ אלו ןפוג ותואב םייוצמ

 לש הגוצתה רסוח
 אוה תשרב תירבעה
 דצמ תירבעה תמשאב
 רסוח תמשאבו ,דחא
 1צ56806(6 ישנא תכימת

 .ינש דצמ

 רפשל וז הרבח תדמוע ,הארנה לככ

 ןמו ,תורז תופשב התכימת תא דואמ

 הנקת אובת תירבעל םג םתסה

 .תרגסמ התואב

 .'שי המ הז' :םינפ לכ לע

 ונאו םיטנופה תא ונקתה ,ןכבו

 ,תירבעב םירתאה יבחרב 'םיטיישמי

 סרפסמ יכ ףא ,םיבר סניא עודיכש

 םירתאה יכ ,יל הארנ .לדגו ךלוה

 תירבעה תניחבמ רתויב םיחלצומה

 רתאו ,םילשוריב 'תינונסי רתא סה

 שי טלחהב יכ ףא) 'סבולגי ןותיע

 תירבעב רפשל המ | םינורחאל

 .(םהלש

 הרוצב השענ תירבעב ןפוגה יוניש
 לדוג תא תונשל ןתינ .יידמל תלבגומ
 .ותרוצב לבגומ ןפוגה ןיידע ךא ,ןפוגה
 .לבגומ ןפוגה עבצ םג ןכ ומכ

 סוקמל ונעגה !יפוי

 םיצור ונאו ןיינעמ

 תא טיפדהל

 ךותמ ץבוקה

 א 6

 ,בל ומיש)

 יתרמא אל

 םיטנופה יחתפמש ינפמ ,יקיאזומ'

 רובע צמאתהל יאדכ אל יכ ובשח

 תירבעה :האצותהו ,הז 'ןפדפד'

 .(יהכופהי הב תלבקתמ

 ,ןכא .העתפה ונל תופצל הלוכי ןאכ

 יכ ףא) הכלהנ הארנ ץבוקה

 ,(םייפהפי תויהלמ םיקוחר סיטנופה

 ונא יכ רבד לש ושוריפ ןיא ךןא

 רמוחה תא | טיפדהל | םילוכי

 .וניארש

 אל ,יל המודמכש ,היעב תמייק ןאכ

 ,תמייקה תורפסב ןיידע הילע בתכנ

 :איהו

 תא הכלהכ םיאור ונאש תורמל

 חולשמש ירה ,תירבעב בוקה

 האצותל ךילומ תספדמל ץבוקה

 לאמשמ תספדומ תירבעה :תאזה

 תורמל :דחוימב ןבצעמש המו .ןימיל

 הספדההו יתיבב הנקתה יתעציבש

 תומוקמבש ירה ,הכלהכ תעצובמ

 ,הנקתה יתעציב םהבש םירחא

 הארנ בוקה ,םיטנופ סתואבו

 יתלב איה הספדהה ךא ,הכלהכ

 .תירשפא

 :קויד רתיל

 עצבנש יאנתב קר ךא ,סיפדהל ןתינ

 האריי ץבוקהשכו ,םיטנופ יוניש

 טסקטה תא חלשנ |,'ךפוהמ'

 .(הכלהכ לבקתי אוה זאו ,הספדהל

 ,םיבשחמ המכ יבג לע קדבנ הז ןיינע

 ךא ,םהלש שוח.וחו-ה יצבוק וקדבנו

 וקדבנ ,ןכ לע רתי .ליעוה אלל

 סיפדהל 'םיעדוי'ה םינוש םיבשחמ

 המו | ,אשגסגקש -ה ךותמ תירבע

 סינושה םיבשחמה יכ היה הלגתנש

 לכבו ,םינוש םירטמארפב םידבוע

 תירבע סיפדהל םיחילצמ סה תאז

 אורקל ןתינ תאז לכ לע) הכלהכ

 לש רתאב

 (תזכ:/ 9 וארא .ונ .הס .11/-- הד ] חרס תר ]וזה

 ,לוכ סדוק ,אוה ןושארה ןורתפה

 בשחמב םכלש תורדגהה תא תוושהל

 לש רפסב ועוצש תורדגהה םע

 דואמ ץלמומ ןכמ רחאל .ימע-דוה

 סחיב ימוקמה יורוגיה תא לואשל

 יהמ אצמי אוה ילוא ,וז הלאשל

 .היעבה

 תייעבל ןורתפ דוע שי יל ,לבא

 :ליעי ךא יטנגלא אל ילוא ,הספדהה

 ץבוקה תא וסיפדת לא
 אלא ,סיפדהל םתיצרש

 .ליגר 11ד'\וז. ץבוקכ ורמיש

 ותוא 'חותפ'ל ןתינ ןכמ רחאל

 ריממל 'עידוה'לו ,'2 ישגד' תרזעב

 בוקב רבודמ יכ ןלילמתה לש
 ב

 ,חתפנ ףבוקה םיטבל אלל טעמכ

 'תוקניל אוה תושעל רתונש המ .הפיו

 ,ןיפוליחל וא) 14111.-ה תודוקפ תא

 ךאד ףבוקכ טסקטה תא רומשל

 ןכמ רחאלו ,תודוקפ אלל ,ליגר

 .(ותוא רימהל

 :תאצותה

 גיצי ףאו ץבוקה תא חתפי 2 שגד

 .תעננשמ ךרדב ותוא

 ,שדחה) (2-16א| 6 םג יכ חינמ ינא

 התוא תושעל לגוסמ | ,(תונולחל

 .ותוא יתקדב אל ךא ,הדובע

 תונורתפ המכ םינמתסמ הז עגרב

 :הזב הז םייולת יתלב

 דחי ,ליעל אבומכ 141%. רופיש (א

 .םישדח םיטנופ םע

 ןוגכ ,הנוש גוסמ ןפדפדב שומיש (ב

 קפסמה (שגד) 008%[ לש הז

 תונוש תופשל תיאמצע הכימת

 .תונווגמו

 יחתפמ לש רתוי הבוט הכימת (ג

 ,וז היעב רותפל הייושע 95 תונולח

 .ןאטופסגא6 2 ישמתשמ תבוטל דחוימבו

 דוגינ םייק ,יל הארנ ךכ ,אלא

 ,טפוסורקימ ישנא ןיב םיסרטניא

 קפסל םירומא םה דחא דצמש

 -םהלש הלעפהה תכרעמב הכימת

 ןפדפד םהל שי רחא דצמו ,ונלש

 , אשטסג06 ישנא ןיבל ,םהלשמ

 .הרחתמה

 |םיקפסמה םירחא םירגאמ ומכ אלש וא ,תיובעה
 ותסגמ ,תמלשומ אל ךא ,יידמל הא) הרוצב תירבע
 תולרניחה תורחל יר תוארהל איה הז רנאח לווו

 .תשרב םג ,יהפש השקי איה תירבעה

 ךא ,תשרה ןמ תספדומו תיארנ איה

 לע הלמ יתרמא אל דועו) תולקב אל

 .(סקינויב תירבעה תייעב

 ךופהת םיבורקה םישדוחבש הווקנ

 םיבשחמהו תשרהש הפשל תירבעה

 הבוט הרוצב התוא םיניבמ םינושה

 הניקתל רשק ףא ךכל שיו) רתוי

 גרוח הז ןיינעש אלא ,תילארשיה

 .(ןאכ ןודנהמ

 םייובעה םיטסקטסב אוה הז רגאמ לש ודוחיי
 םיבר םירגאמל דוגינב ,יהייקנ' הרוצב םיעיפומה
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 דוהימע רהז
 ןיול רהז

 (םיבשחמ ירפסל ימע-דוה תאצוה תובידאב שגומ)

 תופסות ינימ לכ ףיסוהל רשפא 600806 תנכותל

 תינכת איה ולאה תופסותה תחא .עוטפומ תויורקה

 ונתשהש םיפד ירחא בוקעל םג רשפא .5חוה[ג

 לוכי תוינמיסה ןוכדעו הקידב .תנמיסש םירתא םתואב

 לכב (ךכב ןיינועמ התא םא) יטמוטוא ןפואב עצבתהל

 . א6ו80406 תנכות תא הלעתש םעפ

 שמתשמ התא םא ,תחאה :ךינפב תודמוע תויורשפא יתש

 רומשל לכות ,טנרטניאב ךטוטיש ךרוצל 1686426 תנכותב

 ךתורשפאבו | ₪16 תריחב ידי לע ךסמה לעש הנומת

 .רושיא ץחל האבה החישה תביתב .5806 4...

 ,תרחא טויש תנכותב שמתשמ התא םא :היינש תורשפא

 קתוע תרמוש טוישה תנכות .רתוי השק לומעל ךרטצת

 םתוא תא תולעהל ידכ) תרקיב ןהבש \פ-ה יפדמ

 (רתאה ותואל ךלש האבה הסינכב רתוי רהמ םיפדה

 ךטוטיש סויסב .דואמ דע םינושמ תומשב תאז תושועו

 סיצבק םירמשנ הבש היירפסל סנכיהל לכות טנרטניאב

 .םש שפחלו הלא

 (וזק://שושוא .אה]!ג טסו]) הלאוו !צראב וליפא אוהו ,ןכ

 תדרוה םג ראשה ןיב ,רשפאמה ילארשי רתא אוה

 ברמ תלעפהל תושרדנה ולא ןוגכ ,תויפותיש תונכות

 , 1/ופא ,ןוגכ םירבד ,טנרטניאה תשרב תויורשפאה

 םג לכות הזמ ץוח .הז רתאב םיאצמנ סהימודו ו'והקוק

 !םיילארשי \/פפ ירתא רחא תירבעב שופיח ךורעל

 שיש תורמל ,טמרופ ותוא ילעב םה הלאה םיצבקה ינש

 ₪05-ש ךכמ עבונ הז רבד .תצקמב תונוש תומויס םהל

 ירחא סיוות השולש סע םיצבק תומשב שמתשהל הלוכי

 שאזא וליאו ,ץבוקה גוס תא תעיצמה הדוקנה

 תיברמ .רתוי הברהב שמתשהל תולוכי [גטוחזספה-)

 ,ןובשחב תאז םיחקול \\שט טוסאפסמ - םינפדפדה

 (זּודאוז.) ואטפ קהַפ6 יצבוקכ תומויסה יתשב םיריכמו

 .םייקוח

 תובותכה תא אוצמל רשפא ,טנרטניאב תבותכ איה 1

 , 206-ה םלוע :ןוגכ ,תירבעב םינותיעב ,לשמל ,ולאה

 .יבירעמיב וא תונורחא תועידיב םגו ,ףיכו םיבשחמ

 םיניזגמ .תובותכ ללש אוצמל סג רשפא ל"וחמ םיניזגמב

 1הוטזחש| | \/סז|6, וא 26 [גשהל6 :םה המגודל

 התא רשאכ .א60-ב םיקסועה םירחא םסינותיעבואטו

 0ק6ה החישה תביתל ותוא דילקהל ךילע ,81. האור

 .תואצותל תוכחלו ,ספדומ אוהש יפכ קוידב 1.069וו00

 אוהש הרוצהמ ,גלדת וילאש ףדה לע טעמ תעדל ןתינ

 :הב ליחתמ

 תצקסזוסא( \/ספ קגפ6 רניה דעיה :ו(ק://
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 תונולח
 ?היעבה המ זא

 םיכפכה .תואיסר רופיס .1

 ,םש יפל ןוימב םיצבק גיצהל רשפאמ םיצבקה להנמ

 רדס תא תונשל ידכ .ךיראתו לדוג ,(תמויס) גוס

 :ךכ לועפל שי םיצבקה

 להנמ ךותמ (צושש) הגוצת טירפת תא רוחבל .1

 .1 םישרתב עיפומה םיצבקה

 (50זז פצ) יפל ["*מ ןוימה תטיש תא רוחבל 2

 .תויורשפא ו
 הירפסו ןיצ + |

 דבלב ץצ
 דבלב הירפס

 םש
 ןיבוקה ינותנ לב
 ...םייקלח םינותנ

 םש יפל ןיימ
 גןס יפל ןיימ /

 לדוג יפל ןיימ
 ךיראת יפל ןיימ

 < .י/בוקה גוס יפל

 םיצבקה להנמב הגוצתה טירפת - 1 םישרת

 םייישומיש םילמס רפסמ אוצמל לכות םילכה תרושב

 .1 הלבטב סיראותמ םהו ןוימה רדס תעיבקל

 םילכ תרושב ןימ

 םש יפל ןוימ ::|

 גויס יפל ןוימ =

 .ןטקל לודגהמ ,ץבוקה לדוג יפל ןוימ

 ךיראת יפל ןוימ ₪

 םילכה תרושב ןוימ ילמס - 1 הלבט

 פו י609 ת63ַה .2
 להנמשע הצרנ ,תועצובמה תולועפה גוסל םאתהב

 גיציש וא ,דבלב םיצבקה תומש תא גיצי םיצבקה

 תא תוריהמב רוחבל ידכ .ץבוק לכ לע םיאלמ םיטרפ

 :םיאבה סידעצה תא עצבל שי ,היוצרה הגצהה תורשפא

 .םיצבקה להנמ ךותמ הגזצת טירפתב רוחבל .1

 .(אגוח6ש) 21 רוחבל שי ,דבלב תומש גיצהל ידכ 2

 לכ רוחבל שי ,ףבוקה לע םיטרפה לכ תא גיצהל ידכ

 .(ג1| 116 6ו81א8) אבוקה ינותנ

 .דבלב םימיוסמ תודש רוחבל רשפאמ םיצבקה להנמ

 תא עצבל שי ,הגצהל סימיוסמ תונוכת תודש רוחבל ידכ
 :םיאבה סידעצה

 םיצבקה להנמ ךותמ הגזצת טירפתב רוחבל .1

 גיצת תונולח .(קגזוג| 61!)ם*יקלח םי1ות] רוחבלו

 העיפומה | ,םייקלח םינות]נ חיש-ודה תבית תא

 " .2 םישרתב

 סיצורש תודשה לש תרוקיבה תובית תא ןמסל 2

 .דזועעיא רוחבל .ךסמה לע גיצהל

 םייקלח םינותנ

 םינוחנ תנצה
 ולזותס
 ןורחאה יונישה ךיראת [
 ןורחאה יונישה תעש [ב
 ץבוקה תונובת [ב

 םייקלח םינותנ תגצהל חיש-ודה תבית - 2 םישרת

 לע לקהל םילוכיה םילמס ינש םיאצמנ םילכה תרושב

 .2 הלבטב ראותמש יפכ ,צבוקה ינותנ תגצה תרוצ תלועפ

 .דבלב םיצבקה תומש תגצה 8

 .םיצבקה ינותנ לכ תגצה גב

 םילמס תרזעב ץבוקה ינותנ תגוצת תריחב 2 הלבט
 .םילכה תרושב

  םיטכווח םיכפקה טוס 3
 םיצבקה להנמ תא ליבגהל הצרנ סימיוסמ סירקמב

 לטבל וא רשפאל ידכ .דבלב םימיוסמ סיצבק תגצהל

 :ךכ לועפל שי ,םימיוסמ םיצבק לש הגצה

 םיצבקה להנִמ ךותמ הנזצת טירפתב רוחבל .1
 גיצת תונולח .(1צ66 סע 36 ץבזקה 1!ש יפל רוחבלו
 .3 םישרתב העיפומה ,צבוקה גוס יפל חיש-ודה תבית תא

 תא רוחבל ,(36 ד%ק5) ץבזוקה גוש הדש ךותב 2
 .הגוצתל םידעוימה םיצבקה יגוסב תרוקיבה תובית

 .רוועיא רוחבל

 =[ / ןיגוקה גוט יפל

 תוינכות ₪
 םיכמסמ 4

 םירחא םיצבק ₪

 תכרעמ יצבק/םירתסומ םיצבק וצה []

 ץבוקה גוס יפל חיש-ודה תבית - 3 םישרת

 קה וס
 היירפסב תואצמנש תוירפס-תת | וז

 תיחכונה |

 קח, א 00%[ גוסמ םיצבק | זספזהחופ

 87 וא םימושיי

 םסושייל תעכ םירושקה סיצבק | [כסטטומוטח

 םיכמסמ

 םיצבקה ראש לכ | סוסו 8
 םירחא סיצבק

 .םיצבקה להנמב םיצבקה יגוס 3 הלבט

 םירתטוא םינפק תוווס תשנה .4

 ומש רשא צבוק וניה (וצזפסמא זוז ₪) דתשזמ +בוק

 םיריתסמ תובורק טיתיעל .םיצבקה תמישרב עיפומ וניא

 סמויק תא תולגל אל ידכ וא סהילע ןגהל ידכ םיצבק

 תומש גיצהל אל/גיצהל לוכי םיצבקה לה!]מ .םירחאל
 הגוצתה סוטטס תא תונשל ידכ .םירתסומ םיצבק לש

 םידעצה תא עצבל שי ,םירתטומ סיצבק תומש תגצה לש
 :םיאבה

 ,םיצבקה להנמ ךותמ ה1וצת טירפתב רוחבל .1-
 תבית תא גיצת תונולח .ץבוקה נזוש יפל רוחבלו

 .\בוקה גוס יפל חיע-ודה

 תביתב א ןמסל שי ,םירתסומ םיצבק גיצהל ידכ 2

 תכרעמ יצבוק/םירתסומ םיצבק גצה תרוקיבה

 תגצה תא לטבל ידכ .(8!וסש 11:006ה/5ע%ז0תו [י6]1)

 = = .ןמיסה תא לטבל שי ,םיצבקה

 תכרעמ לש םיצבק סה (5צוטחמ 5416) תכרעמ יצבוק

 הארוה םיצבקה להנמל םינתונ רשאכ .הלעפהה
 להנמ ,היירפסה םיאצמנה םירתסומ םיצבק גיצהל

 סיצבק םגו תכרעמה יצבוק תא גיצי םיצבקה

 .רתסומ אבוקכ הרדגוה םהלש הנכותהש

 םייִרּפַס ןו/ת 1906 יועי6 5
 ל ןו/תו
 תמישרו היירפס ץע | גיצמ םיצבקה להנמ רשאכ

 רובע .םהינש רובע ןולחהמ קלחב שמתשמ אוה ,םיצבק

 ןולחב קלחה תא לידגהל הצרנ תומיוסמ תולועפ

 קלחה תא וא (לאמש דצ) היירפסה ץע תגצהל שמשמה

 תונשל ידכ .(ןימי דצ) םיצבקה תמישר תגצהל שמשמה

 םידעצה תא עצבל שי ,םהיניב םוקמה תקולח תא

 :םסיאבה

 ,םיצבקה להנמ לש הנוצת טירפתב רוחבל .1

 הדרפה וק גיצי םיצבקה להנמ .(5טווו) לצפ רוחבלו

 - = ,היירפסה ןולחב ההכ
 ישקמ וא רבכעה תועצמאב הדרפהה וק תא זיזהל 2
 וחלל .יוצרכ ךסמה תא קלחל ידכ תדלקמב סיציחה

 . יחוטז שקמ וא רבכעה לע

 םייִרּפסַה 78 ויפו םפחרה .6

 המודב ,תוירפסש ןוויכמ ומש תא לביק היירפסה ץע

 םיצבקה להנמ רשאכ .שרושה ןמ תוחמוצ ,ץעה יפנעל

 רפסמ תא רקבל ןתינ , (ךסמה לש לאמש דצ) ץע גיצמ

 הנוכמ ץעב היירפס לכ .וב תוגצומה היירפסה תומר

 תתל ןתינ ,תופסונ תוירפס-תת תללוכ היירפס םא .ףנע

 םיפנעה תא גיצהל וא רוגסל הארוה םיצבקה להנמל
 תגצה לע םיצבקה להנמל הארוה ןתמ .םיפסונה

 בחדה הניה היירפסב תוירפס-תת םסיללוכה םיפנעה

 םיצבקה | להנמ (6אקהתטוהמ 6 0 וזטטוסוע) 2

 וא ,םעפ לכב תחא המרל היירפסה תא ביחרהל רשפאמ

 ןתינ ,היירפסה יפנע תא תוארל ןתינש ירחא .דחא דעצ

 תגצה תא רוגסל הארוה םיצבקה להנמל תתל
 ךלהמב (טס\|גכפומפ םוזשטוסמ) 71 ץזזצ וא ,םיפנעה

 ףווכלו ביחרהל ןתינ םינוש תוירפסו םיצבק לע הדובעה

 .היירפסה צעב םינוש םיקלח



 םהינ6 ו םיירפ0 ,16 תשוגת .7

 תמישרו ץעה לש הגוצתב םיניינועמ םיבר םישמתשמ
 ןכתיי לבא .(היירפס תארקנ םיצבקה תמישר) םיצבקה

 תא וא דבלב ץעה תא גיצי םיצבקה להנמש וצרתש

 תא םיאתהל ידכ .דבלב (היירפס) םיצבקה תמישר

 :םיאבה םידעצה תא עצבל שי ,םיכרצל הגוצתה

 גצומה ,םיצבקה להנמ לש הנוצת טירפה תא רוחבל .1

 .7 םישרתב

 דבלב ןיצ
 דבלב הירפס

 םש
 ןץיבוקה ינותנ לכ
 ...םייקלח םינותנ

 םש יפל ןיימ
 גוט יפל ןיימ
 לדוג יפל ןיימ
 ךיראת יפל ןיימ

 ...ןיבוקה גוט יפל

 םיצבקה להנמב הגוצת טירפת - 7 םישרת

 ידכ ,תונושארה תוסינכה שולש ןיבמ תחא תא רוחבל .2

 .דבלב היירפס וא דבלב ץע ,היירפסו ץע גיצהל

 היירפס .תריני 8
 - .םיצבקה ןוגראב עייסל תודעונ תוירפס
 עצבל שי םיצבקה להנמ תועצמאב היירפס רוציל ידכ

 . :םיאבה םידעצה תא
 הכותבש היירפסה תא ריאהל תוירפסה ךע ךותב .1
 ךותב היירפס רוציל ידכ .היירפס רוציל םיניינועמ
 רוציל ידכ .ןנוכה םש תא ריאהל שי תישארה היירפסה
 תא ריאהל שי תמייק היירפס תחת השדח היירפס
 .תמייקה היירפסה
 רוחבלו םיצבקה להנמ לש ץבוק טירפת תא רוחבל 2

 תא גיצת תונולח .(0ג6 4ושסוסא) "דפש תריצי

 .8 םישרתב העיפומה היידפש 7יצ* חיש-ודה תבית

 יוירפט תריצי

 :₪00%06 :תיחכונ הירפס

 היירפס תריצי חיש-ודה תבית - 8 םישרת

 רוחבל וא ₪₪16₪ ץוחללו היירפסה םש תא דילקהל .3

 .רווטיא

 ביתנ םש סינכהל ןתינ ,1 דעצ לע םיגלדמ םא :הרעה

 .היירפס תריצי חיש-ודה תבית ךותב םלש

 היירַּפס .תקיחא 9
 תקיחמ איה השדח היירפס תריציל תידגנה הלועפה

 תדעונש היירפסש תשרוד הניא תונולח תונכות .היירפס

 הריהמ הקיחמ תרשפאמ איהו ,הקיר היהת הקיחמל

 דחא ןורסח לבא תונורתי הזל שי .המלש היירפס לש

 ידכ .הקיחמ ינפל תפסונ הבשחמל םוקמ ןיא - לודג

 :םיאבה םידעצה תא עצבל שי היירפס קוחמל

 תא ריאהל (ךסמה לש לאמש דצ) היירפסה \ע ךותב .1

 .הקיחמל הדעונש היירפסה

 רוחבלו ,םיצבקה להנמ לש ץבזק טירפת רוחבל .2

 תבית תא גיצת הנכותה .281. שקמ \וחלל וא הקיחמ

 .9 םישרתב העיפומה ,הקיחמ חיש-ודה

 הקיחמ

 סנואסאו :תיחכונ הירפס |

 הקיחמ חיש-ודה תבית - 9 םישרת

 היירפסה םשל םיאתמ גצומה היירפסה םש םא 3

 גיצת הנכותה .71₪*א רוחבל שי ,הקיחמל הדעונש

 היירפס תקיחמ רועיא חיש-וד תבית

 9.1 םישרתב הארנש יפכ ((סה1וזהו [כוז6010זע 126161),

 הירפס תקיחמ רושיא

 080067 | :הירפס קחמ 60

 .היירפט תקיחמ רושיא חיש-ודה תבית - 9.1 םישרת

 שקבתו הקיחמב ליחתת הנכותה [ד םירחוב רשאכ.4

 [כ סםירחוב םא .אבוק לכל ,(טסח!וזמ) הקיחמ רושיא

 םיצבקה לכ תא קחמת הנכותה , (צ וס 41]) לכהל

 .ךכל רושיא שקבל ילב

 .הקיחמה תעב רהמל אל יואר :הרעה

 ןליא-רב ריאמ רייד

 הנש םירשעמ הלעמל הּזמ
 קוק ברה דסומש ארקזמ

 רואל איצומ םילשוריב

 תעדי םשב ךיינתל םישוריפ תרדס

 .יארקמ

 ,רוא האר 'עשוהי רפסש זאמ

 לש היקלח תא תונקל יתלחתה

 ,הב דומללו תאזה תרדהנה הרדסה

 הכחמ לארשי תיב לכ ןיידעו

 יתישארבי ירפס ואציישכל ,המויסל

 .רואל 'סירבדיו

 שדח שוריפב רבודמ
 ירפסל ינרדומו

 שוריפב הוולמ) ארקמה
 אצמי ארוקהש ,(ייישר

 תולאשל הבושת וב
 םינשרפהש תובר
 אל הרותל םייסלקה
 ףסונב .ןהילע ובישה
 יארקמ תעדיב שי ,ךכל

 םימוכיסו תואובמ
 ףא וא ,הרותה ירפסל

 .םידדוב םיקרפל

 תריאמ הרוצב רואל ואצי םירפסה

 תופמב ,תונומתב םיוולמ | ,םייניע

 ,לשמל) םיפסונ םיטוטרסבו

 תורמלש קפס יל ןיאו ,(סחי-תומישר

 ירה ,תאז הרדסבש םינוש םייוקיל

 ולא ןיבמ רתויב הבוטה איהש

 ןאכ אלו) םויכ ארוקל תונמוזמה

 ,תורחתמה תורדסב ןודל סוקמה

 .(ןהיתונורסחבו ןהיתונורתיב

 ו

 :ּולמ אל םיָרְצִמִמ תא רד
 ַתלָּב סות דע רָּבְדמַּב לאָרְשַי יב ּוכָלָח חֶעָש סיִעָמְרַש יי ו

 חו תינוטצ חור חכשנ אלש יתשריפש ומכ - ולמ אל (ה)
 :ןיישכע ולמש

 המוקמ תא התע האצמ הרדסה

 תעד' :רוטילקת תרוצב (יעבטה)

 בלושמ ךכבו - 1 הסרג - 'ארקמ

 :תחאכ ליעומהו הנהמה

 טעמכ) ינרדומ שוריפ םע ךיינת

 תרדסכ םייק אוהש יפכ ,(סלשומ

 ,דחא דצמ ,ףדמה לע םירפס

 אל קודבל רשפאמה שופיח קשממו

 תא םג םא יכ ,ן"נתה תא קר

 .ינש דצמ ,שדחה שוריפה

 ירהש ,ןטק אוה ךכב חוורה ,הרואכל

 ןה ךיינתל םישוריפ ונל םירכומ

 רוטילקתמ ןהו ןליא-רב רוטילקתמ
 יארקמ תעדי שוריפ ,םלוא .8

 תלוכיו ,םימוכיסו תואובמ ללוכ

 תא | האיבמ | םהב | שופיחה

 הברהל | רוטילקתב שמתשמה

 םייצמ םניאש דומיל יאשונ

 .םירחאה םירוטילקתב

 תבועחוממ

 סימוכיס + שוריפ) הז רופיש ,סנמא

 ךא ,ךכ לכ םישרמ וניא ,(תואובמו

 רחא | רופיש לע ריעהל שי ןאכ

 אלמ דוקינב עיפומ ךיינתה :הנכותב

 עיפומ ומצע שוריפהו ,(!שודיח הזו)

 .(רתויב ךרוצ ןיאו) יקלח דוקינב

 םינוקיסכלב הוולמ הנכותה ,ןכ ומכ

 :םינוש

 (3000 -מ הלעמל) ארקמב םישיא ₪

 (1300) תומוקמ תומש ₪
 .(139) ךיינתב 'םיאשוני ₪

 לע דואמ הליקמ הנכותה ךכב

 .הב שמתשמה

 :תפסונ הרעהו

 טקיורפ לש הזל ההז הנכותה קשממ

 ןיאו .(3 הסרג) ןליא-רב לש תייושה

 טקיורפ ישנא ירהש ,ךכב אלפ

 יתש תא וחתיפש םה ןליא-רב

 תא םיריכמ רבכ םא ,רמולכ .תונכותה

 ,(תייושה טקיורפ לש) דחאה קשממה

 אוה היינשה הנכותל רבעמה ןמז

 .יספא

 | | 1996 יאמ .53 ייפףיכו םיבשחמ"



 ,הנכותה לע םילמב ריבכהל םעט ןיא

 תופצל ןתינ יכ ןייצל יאדכ קרו

 רומשל ,דח* םירגאמ | המכב

 ןתינש ןבומכ .דועו דועו םישופיח

 - רוציקבו ,(דקונמ) רמוח סיפדהל

 תועצובמה טלחהב תוינויח תונוכת

 .הכלהבכ

 הנכותה תונוכת

 לש הבושחה הנוכתה תעד

 :דוקינה איה הנכותה | ארקמ

 הנכותב יארקמה טסקטה

 בשחנה ,198 דרגנינל די-בתכל םאות

 הכ דע ,לבא .רתויב ןמיהמה טסקטל

 בשחמב שמתשמה היה לוכי אל

 לש הנכות טעמל) דוקינהמ תונהל

 ך"נת" תנכותו שוטנקמב 5

 ,ףוס-ףוס ,התע .(תילגנאב יתונולחל

 היה דוקינה ,השעמל) דוקינ םג שי

 ייקצמיטס ךיינתי לש תמדוקה הסרגה לע

 .(יארקמ-תעדי אלל ,םינוטילקתב

 תנבהל רזחע טלחהב | דוקינה

 סוקמה ןאכ אלו ,יארקמה טסקטה

 םג אוה דוקינה דציכ םיגדהל

 .שוריפ

 המ | חכשש | ימ

 דוקינל שי תובישח

 | ול ירה | ,יארקמה

 :הנטק המגוד

 םיניינועמ ונאש חיננ

 ,התע .יחספי הלמב

 םא עדוי וניא ארוקה

 וא (הקורח הייפ) יחספיל הנווכה

 בצמה ךכו ,(הלוגס הייפ) יחספיל

 םירוטילקתבו | תייושה | טקיורפב

 .םירחא

 הגיצמ וז הנכותו ליאוה ,תאז תמועל

 ןתינ ,תדקונמ הרוצב ךיינתה תא

 ןניאש תורוצה תא תופנל תולקב

 ךכו ,(גחה תורוצ לכ :ירק) תויוצר

 1004 ואת 53 הורו ורודעוורוהוז | |

 תוניינעמה תורוצב ןייעמה רתונ

 לש תיתועמשמ הנטקה ךות ,ותוא

 .'תורתוימיה תואצותה

 שי הנכותלש ירה ,דוקינהמ דבל

 תולימו 'םיאשו/ לש המישר

 היורקה הנוכת) "נתב חתפמ

 .(4 תייושה טקיורפב 'החפשמי

 ילעביב סיניינועמ ונאש חיננ

 ינפל שי ןאכ .ךיינתב 'סומ

 הנכומ המישר שמתשמה

 ,רזע תמישר ,םילמ לש

 ,ןוכנ .רחחא םוקמב ול ןיאש

 שיו ,האלמ הניא וז המישר

 דבלב םיכרע רשע-דחאהב

 ,םורחי ,לשמל ,הב םירסח)

 הב שי ךא ,(דועו יעורש

 אקווד ואלו ,דימלתל עויס

 דמול םג .ריעצה דימלתל

 ךרעה תא שפחיש ,הסונמ

 חוכשל לולע ,לשמל ,!תירבי

 תא םג ללוכ הז ךרע יכ

 ןיבש וא | ,יהנמא' הלמה

 רשפא | ךיינתב םיחמצה

 תא ,יקדחיה תא אוצמל

 .דועו 'צוצעעה

 שופיח | עצבל | ןתינ | ,ןבומכ

 יהשיאי אלמנ םאו ,םינוקיסכלב

 לש תומש 149 לבקנ ,'ןימ ךרעב

 יכרוע) ךינתב תומושרה םישנ

 .(!תרפוסה תא ,בגא ,וחכש ןוקיסכלה

 לוכיה רחא ילכ לכ ןיא יכ רורב

 .הז ןיעמ שופיח עצבל

 :הביבח הנוכת דועו

 יארקמה טסקטה תא ראתל תלוכיה
 טסקטה ,ונייה ,'עובש תשרפ' יפל

 םיקרפה תקולח יפל אלש יךותח'

 תעדל רשפא ,ךכל ףסונב .תלבוקמה

 אצומב תולת ךות) הרטפהה יהמ

 וא םינמית ,םידרפס ,םיזנכשא :יתדע

 .(םיקלטיא

 תופמ תצק
 הנומש תובלושמ הנכותב

 צילמהל השק ךא ,תופמ

 תופמה ,תישאר .ןהילע

 םא יכ ילע-טבמ'כ אל תויושע

 תוויע איה האצותהו ,'ןוסכלא-טבמיכ

 דימת ןהש) תוליגרה תופמל סחיב

 ,םייקו הדימב ,תוויעהו ,לע-טבממ

 .(צראה רודכ תומימקע לש האצות אוה

 רשק לכ ןיא ,עיתפמ רבדהש המכ דע

 - יארקמ תעד סלטאיבש תופמה ןיב

 תא םילשהל ורוקמב דעונש סלטא

 ןיבל -  'ארקמ | תעד' תרדס

 .הרוצב אלו ןכותב אל :רוטילקתה

 תוכלמ תפמ דציכ ,יל רורב אל ,בגא

 תוכלמ תפמ וא | ,םיאנומשחה

 הידפולקיצנאל | העיגה | ,סודרוה

 ארקמה תפוקת - עודיכ !תיכיינת

 תיילע ינפל .תובר סינש המייתסה

 ...סודרוה

 ,יתואר תדוקנמש ,תודוהל בייח ינא

 .ורצונשמ ורצונ אלש בוט - ולא תופמ

 תופמה ןיב תוירושיק לכ ןיא ,בגא

 וז תוירושיק ירהו ,טסקטה ןיבל

 .לקנב תושעיהל התייה הלוכי

 הפמה תא םישל ןתינ - וישכעל ןוכנ

 ,טסקטה לש וא ,שופיחה לש יעקריב

 .והשמ הז םג .םינייעמ ונא ובש

 ו-0 00

 תובזכא תצק
 הידפולקיצנא הלמה 7 !הנו ₪ '

 לע הלודג תצק תיארנ ארקמ

 סנכינ אל ךא ,רוטילקתה

 .םייטנמס םיניינעל

 סישועל יל שי תורעה יתש ,םלואו

 :רוטילקתה תכאלמב

 - תחאה

 םע םינוקיסכלה רושיק םוחתב

 :ךיינתה

 עויס םינוקיסכלב שי  ,ליעל רומאכ

 ,ןמוימ אל אוה םא טרפב ,שמתשמל

 .סידימלתה לש לודגה בורה ומכ

 תא שפחל ,ןוגכ ,שופיח עצבל ןתינ

 .המודכו יינענכיכ ורדגוהש הלא לכ

 ידגי תא םישפחמ ונא סא ,םלוא

 היה יאדכ ,םישיא המכ םילבקמו

 לש תופונמה תואצותל דימ עיגהל

 ורפס ןיעמ) הלא םישיאמ דחא לכ

 .(ארקמה ישיא' ,הדיסח י"שי לש

 רזעיהל שמתשמה היה לוכי ךכ

 תורכיה תורטמל קר אל ןוקיסכלב

 ואצמל םג םא יכ ,רמוחה סע

 המ ןיעמ) דבלב 'הקלקהי תועצמאב

 תורוש שולש ןב טסקטל הרוקש

 יהקלקה'ו ,שופיח רחאל אצמנש

 טסקטל ותוא 'תחתופי טסקטב

 לש תלוכי תפסותב ,אלמ יארקמ

 .(תרשוקמ תונשרפ

 - היינשה הרעהה

 :דוקינ םע בוק תרימש

 הצרנ םא .בושח ךא ,ןטק ןיינע

 ותרוצב יארקמה רמוחה לע רומשל

 לוטנ בוק לבקנש ירה ,תדקונמה

 אס 6 ןלילמת ,רמולכ .דוקינ

 טסקטכ ץבוקה תא חתפי ,לשמל

 .דוקינ אלל ךא ,ירבע

 תוצמל יאדכ היה אל םאה - !המל

 טסקט לש וז הנוכתמ ברמה תא

 !דקונמ

 קשממב היולת המשאה ,ןבומכ

 וניאש ,3 הסרג) תייושה טקיורפ

 תועצמאב טסקט תרבעה רשפאמ

 וניא ןיידעש קשממ  ,(ידרוב-פילק'ה

 .ונרעצל ,דוקינ ריכמ

 ,2 שגד וא ,ו/סוא 6-ש ןוויכ ,סלואו

 התייה הכירצ ,ירבע דוקינ םיעדוי

 ,טסקט לש הרימש רשפאל הנכותה

 .ולש דוקינה םע דחי

 םיניינע המכ
 םינטק
 !םירתא' ןוקיסכלה ךותמ ל

 ./תנומה' תא יתלביק |
 לע | םיטרפ | יתשקיב :

 תרכזומה ריע! :יתלביקו םוקמה

 !םזגומ תצק .ילאקזחיב

 התייה סשה לע הציחל - דועו

 תביתל סשה תא יריבעהיל הרומא

 רבדה ןיא תואיצמב ךא ,שופיחה

 אל רושק ןוכנה ןורתפה .ךכ הרוק

 םג םא יכ הנוכנ תוירושיקב קר

 -תיפרגופוט הניחבמ םוקמה יוהיזב

 .תירוטסיה

 תוטמשה

 יוחכשי הנכותה יחתפמ אפ

 שמתשמה ינפב איבהל |
 לש | היתורצואמ המכ

 ,תישאר .ריינ יבג לעש 'ארקמ תעדי

 ןיאש (1) ומצעמ ןבומה תא ריכזהל

 ומכ אלש ,םימעט הז רגאמב

 היה ןתינ סא .םיירוקמה םירפסב

 האור יניא ,דקונמ טסקט בצעל

 טסקט בצעל אלש שממ לש הביס

 בטיה עדומ ינאש תורמל ,םימעט םע

 .האבה הרודהמל ...ןוצר יהי .םיישקל

 'וחכש  הנכותה יחתפמ ,ןכ ומכ

 תוולמה םיילושה תורעה תא איבהל

 תורעה ,יארקמ תעד' שוריפ תא

 ןויע יאהמגודל .םיבר םיפלאל תולועה

 - שוריפל השק םש - ילאיע" סשב

 סימיה ירבד רפסל ןייעמה תא איבמ

 םע .רתא לע יארקמ תעדי שוריפו

 תא איבמ וניא רוטילקתה ,תאז

 השמ יר לש ומשמ הבושחה הרעהה

 לש וניינע יכ (חי,וט א"הד לע) לדייז

 יפוליחב ילאיחי אוה ילאיעיי סשה

 תורעה תטמשהש רורב .תיייח - ןיייע

 שוריפה תוכיאל קזנ תמרוג םיילושה

 עייתסהלמ םירקוחה תא עיתרתו

 הרודהמל | ...ןוצר יהי  .רוטילקתב

 .האבה

 לכל ריכזהל יאדכ .הטמשה דועו

 יארקמ תעד' שוריפ יכ ךיינתה ידמול

 ,םירויא לש תובר תואמב הוולמ

 ,םייגולואיכרא םיאצממ ,תופמ ,תונומת

 ןיא ולא לכל .דועו דועו ,סחי-תומיישר

 ...ןוצר יהי .לבחו ,רוטילקתב רכז

 .האבה הרודהמל

 םוכיס

 איה יארקמ תעד' תנכות "ה כד]

 תונוכת המכ לש בוליש כ
 :תוחלצומ

 קיודמ יארקמ טסקט ₪

 טסקטל אלמ דוקינ ₪

 ך"נתל תינרדומ תונשרפ ₪

 םישופיחל חונ קשממ ₪

 םינוקיסכל תרוצב עדימ ירגאמ ₪

 סינוש

 .דועו

 הנכותה תא תוכפוה ולא תונוכת

 םידימלתל דחוימב ,בושח רזע ילכל

 .םהל קר אל ךא ,ך"נת םידמולה

 תא חותפל אלש יושע הרומה ,דיתעב

 :תויסלקה םילמב רועישה

 תא חותפל השקבב ,םידימלת -

 .עשוהי רפסב ךיינתה

 - :אלא

 יארקמ תעד' תא וליעפה ,םידימלת -

 .יקפא' תא ואצימו

 תא הדיעצמ וז הנכותש קפס ןיא

 תא םגו ,ופסה יתבב ךיינתה ירומ

 .המידק לודג דחא דעצ ,םהידימלת
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 יגחוס זה 106 א | ל יגחוס זמ 16 [קהזא

 3% ( סותר 7 | (כקסזגזוסמ 800ע (סוטת[

 (חסמ (יסמ5קוזג6ץ -% - 110 1186מ

 סט הזוסמ 300 ( סמ[ ₪ 4 51

1 
 הליבחל

 השביה וידה תספדמ
 לכ תא תרבוש סוזו2שא לש
 תומכסומה

 םוחתב השיערמ תינועבצ השדח סחסמו -ל שי
 :תורחאה לכמ רתוי הברה .תוספדמה
 רחא םלועמ תוכיא
 ל"שב 12008800 סמו לש המיהדמ הספדה תוכיא
 דבלב חייש 2390-ב םויטנפל ןשיה ךבשחמ גרדש | 7 !רורב הז .ןעבצב 6000800 סח -|
 תנחתל בשחמה תא ךופהל ןמזה הז הדובעו ב/יגמ 8-ל 4-מ ןורכיז תבחרה /-100 דבעמ ,586 םא-חול דס עמ א רוב] לוס בי הל
 דבלב חי""ש 850-ב הידמיטלומ רוחש סיפדהל ןתינ ,ןבומכ .תוממהמ תואצותהו
 סא אם 62 אסאו א 4 .תוליעיבו ןוכסיחב - דבלב
 5.8.16 817 םילוקמרו לוק סיטרכ | רבד לכ הסיפדמ

 םג) לדוג לכבו מ"מ 23 יבוע דע ריינ לכ
 /'תויולג/תופטעמ/תונמזה/םיטקיטא/תוקבדמ
 תוכיא תוספדהל םיהדמ ןורתפ .(םיפקש
 סופד תיבל טרפ ןורתפ ןהל ןיאש "תוישיא"
 -דירחהל רקיו - יתוכיא
 ריחמהו
 ךל הלוע איה .םירלוד יפלא הלוע אל איה ,אל
 מ"עמ + 8795 קר הרידחה תפוקתב
 (מ"עמ ללוכ ח"ש 2856 ,ןכ)
 ₪ הרהבהו
 עי 1 . ב | תויעב תויהל תויושע .לבגומ תוספדמה יאלמ
 .שארמ .החילסה םכמע .הקפסאב

 חייש 99 - חייש 0 5 | י
 .יאלמה רמג דע תלבגומ תומכ

 :תורשו קוויש-אובי

 [- 4 | סודו?פא/המסידא
 48-> , , .ביבא-לת 45 הלואג 'חר
 / : ,5102581"03 :לט
 ח"6 05 - הרכחו תיסהא 06חא₪ה חו/6₪ יא? ,ה)/קתהה קרו[ 03-5102584 :סקפ



 תופ6חואא תו 5 | חה ב 78כ הו יהא"
 /וח60וא8 ₪

 תרזעב תוינכת חותיפ ₪ |
 םימושיי ללוחמ
 דועו היצמינא ,הקיפרג₪

 תונכתב םיטקיורפ חותיפש |
 בשחמ יקחשמ ₪ ]

 - רו 2| םיבעחמ
 4 'כדרמ תואנ ץוביקב

 :םיכירא ת

7 - 7/7 

14/7 - 7 
21/7 - 7 

 = 7 םיי)יס תוחורש + מירה? תחורש //ו0 1715 - 08.15 תו/יסכה תוסס

 "ףיכ\ םיבשתמ" .תותוןלל דו'מ
 '96 אטרכנא םויה ונק |

 יונמ ולבקו
 "ףיכו םיבנחמ"ל

 ח"ש 3 59-1

 !!ו דבלב
 יאלמה רמג דע *

 כ"ב םג גישהל ןתינ
 ץבעי ,תובוחר

 רי

 ויונח תש

 הידמיטלומה

 לארועיב הלודגה

 !חחתבנ

 םינמזומ םחאו

 םלועמ היווחל

 רחא

 הבוטקוא הלו

 הידמיטלומו הנכות ,םיבשחמ תויונח תשר
 ןופצ בטקוא ;03-5244999 ,77 ןמשירפ :א"ת בטקוא :םיפינס תמישר
 בטקוא ;המקהב :םילשורי בטקוא ;03-5235504 ,188 הדוהי ןב :א"ת
 ינוחמש ףסא :עבש ראב בטקוא ;04-8421004 ,20 תורדתסהה 'דש :הפיח
 ,ןולא קלד תנחת לומ ,םיקמעמ :הירבט בטקוא ;07-2748ו9 8
 בטקוא ;04-8763359 ,82 ןוירוג ןב :ןיקצומ תירק בטקוא ;06- 7
 ,55 אישנה :הרדח בטקוא ;06-590524 ,10 בורוזולרא :הלופע
 :הילצרה בטקוא ;09-620418 ,8 לצרה :הינתנ בטקוא :;:8
 ,38 ןיקשיסוא :ןורשה תמר בטקוא ;09-587843 ,91  בולוקוס
 ;08-911184 ,ינורהא זכרמ ,83 ןמציו :אבס רפכ בטקוא ;03-5490321
 ןייד השמ :דוהי בטקוא ;08-918760 ,וס תונח 15 הישעתה :הננער בטקוא
 ,36 תונח םורופה ןינב :דודשא בטקוא ;03- 5382399 ,םינויבסה תירק ,3
3.,. 
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 46448 הילצרה 28 גורוזולרא 'חר :קוויש זכרמ ,תכשחומ חיכ
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